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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  02/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn uỷ thác từ ngân sách thành phố  

sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng  

để cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   
_______________________________ 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ 

về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã 

hội; 

Căn cứ Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách 

xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã 

hội; 

Căn cứ Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội; 

Căn cứ  Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban 

hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn uỷ thác từ ngân sách thành phố Đà 

Nẵng sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay đối 

với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng chịu 

trách nhiệm tổ chức, kiểm tra thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết định số 10191/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của UBND 

thành phố về việc phân phối sử dụng nguồn phí thu được từ nguồn vốn ngân sách thành 

phố uỷ thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2007. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY CHẾ 

Quản lý, sử dụng vốn uỷ thác từ ngân sách thành phố 

 sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội  thành phố Đà Nẵng  

để cho vay đối với  hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND   

ngày 16 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
_______________________________ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác từ ngân sách thành phố 

Đà Nẵng sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay 

đối với hộ nghèo nhằm giúp hộ nghèo có thêm vốn sản xuất, kinh doanh sớm thoát được 

nghèo. 

Điều 2. Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách thành phố uỷ thác, Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho vay đúng đối tượng là hộ nghèo theo tiêu chí 

hộ nghèo của thành phố quy định tại Nghị quyết số 37/2003/NQ-HĐND ngày 12 tháng 

12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2004. 

Điều 3. Cơ chế cho vay từ nguồn vốn uỷ thác được thực hiện theo các quy định 

hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội về cho vay hộ nghèo. Riêng đối tượng được 

vay vốn, xử lý rủi ro tín dụng, phân phối và sử dụng lãi thu được từ nguồn vốn ủy thác 

và thu hồi vốn ủy thác thực hiện theo các quy định tại Chương II Quy chế này. 

Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
  

Điều 4.  Cơ chế cho vay  

1. Đối tượng được vay vốn: Là hộ nghèo theo chuẩn mức quy định của thành phố 

có nhu cầu vay vốn;  

2. Điều kiện được vay vốn, mức vốn vay, thời hạn vay, lãi suất cho vay và phương 

thức cho vay: Được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội về cho 

vay đối với hộ nghèo. 

Điều 5. Xử lý rủi ro tín dụng                                                    
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1. Phạm vi xử lý nợ bị rủi ro: Chỉ xử lý nợ do nguyên nhân khách quan. Trường 

hợp do nguyên nhân chủ quan của hộ nghèo gây ra thì hộ nghèo phải bồi thường theo 

quy định của pháp luật. 

2. Nguyên tắc xử lý nợ bị rủi ro, biện pháp xử lý nợ bị rủi ro, thời điểm xem xét xử 

lý rủi ro, hồ sơ pháp lý để xem xét xử lý rủi ro được thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội và Thông tư số 

65/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy 

chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 

số 69/2005/QĐ-TTg. 

3. Trình tự thực hiện xử lý nợ bị rủi ro: 

 - Khách hàng là hộ nghèo có trách nhiệm lập đơn và hồ sơ xử lý nợ theo qui định 

và gửi đến Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận, huyện nơi vay vốn. 

Phòng Giao dịch kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ; phối hợp với hộ nghèo lập 

biên bản xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài sản, có sự tham gia xác nhận của UBND 

phường, xã; tổng hợp hồ sơ đề nghị xử lý nợ báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội thành phố Đà Nẵng; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng kiểm tra, xác nhận 

mức độ rủi ro của hộ nghèo; xác nhận tính chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị 

xử lý nợ của hộ nghèo; tổng hợp và có ý kiến bằng văn bản về đề nghị xử lý nợ bị rủi ro 

của hộ nghèo báo cáo Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính thành 

phố Đà Nẵng; 

- Căn cứ Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính thẩm định hồ sơ hộ nghèo vay vốn bị rủi ro, phúc tra và lập 

thủ tục xử lý các khoản nợ bị rủi ro trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Căn cứ Quyết định xử lý nợ bị rủi ro của cấp có thẩm quyền, Chi nhánh Ngân 

hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện. 

4. Về thẩm quyền xử  lý rủi ro: 

a) Đối với rủi ro do nguyên nhân khách quan xảy ra trên diện rộng do Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định; 

b) Đối với rủi ro do nguyên nhân khách quan xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ: 

- Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành 

phố Đà Nẵng quyết định đối với việc giảm lãi vay, miễn lãi vay; 

- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định đối với việc xoá nợ (gốc và lãi). 

5. Về nguồn vốn xử lý rủi ro: 
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a) Đối với rủi ro do nguyên nhân khách quan xảy ra trên diện rộng: do Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định; 

b) Đối với rủi ro do nguyên nhân khách quan xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ: được 

lấy từ Quỹ dự phòng rủi ro của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà 

Nẵng. Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro không đủ bù đắp, Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội thành phố Đà Nẵng cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài 

chính thống nhất báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 6. Phân phối và sử dụng lãi thu được từ nguồn vốn uỷ thác. 

1. Lãi thu được từ nguồn vốn uỷ thác được sử dụng để chi phí hoạt động nghiệp vụ, 

chi phí quản lý của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan đến đối tượng vay từ nguồn vốn uỷ thác. 

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, nội dung phân phối sử dụng lãi thu được từ 

nguồn vốn uỷ thác như sau:  

a) Chi trả hoa hồng cho Tổ tiết kiệm và vay vốn, chi trả phí uỷ thác cho tổ chức 

Hội nhận uỷ thác cho vay: Theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương;   

b) Trích lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng: Theo mức quy định của Bộ Tài chính.  

c) Phần còn lại, được quy thành 100% và phân phối lại như sau: 

- Phân phối  80% cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để chi 

thực hiện công tác cho vay, thu nợ và quản lý vốn uỷ thác. Nội dung chi: 

+ Chi hoạt động quản lý và công vụ, gồm: Chi mua vật liệu và giấy tờ in, chi đào 

tạo huấn luyện nghiệp vụ, chi công tác phí, chi hỗ trợ thi đua khen thưởng; 

+ Chi mua sắm tài sản phục vụ hoạt động nghiệp vụ.   

- Phân phối 20% cho Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố để chi cho 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc phối hợp thực hiện đôn đốc thu 

hồi nợ xâm tiêu, xử lý rủi ro và các nội dung công việc có liên quan đến công tác quản 

lý, sử dụng vốn uỷ thác. 

Hàng quý, căn cứ mức phân phối lãi nêu trên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội thành phố lập thủ tục chuyển cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện 

nhiệm vụ chi. Cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết toán với Sở Tài 

chính (tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Sở).   

Điều 7. Thu hồi vốn uỷ thác 

Trong trường hợp thành phố thu hồi vốn đã uỷ thác, Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội thành phố có trách nhiệm thu hồi vốn cho vay chuyển trả lại cho ngân sách 

thành phố. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Sở Tài chính  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 

hiện kiểm tra tình hình và kết quả sử dụng vốn ngân sách uỷ thác;  

- Kiểm tra việc phân phối, sử dụng lãi thu được theo điều 6 Quy chế này; 

- Hướng dẫn nội dung chi từ nguồn lãi phân phối qua Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra tình 

hình và kết quả cho vay từ nguồn vốn uỷ thác. 

3. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố 

- Xây dựng kế hoạch giảm hộ nghèo toàn thành phố hàng năm; 

- Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính thẩm định hồ sơ hộ nghèo vay vốn bị rủi ro, 

phúc tra và lập thủ tục xử lý báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tình hình và 

kết quả thực hiện cho vay từ nguồn vốn uỷ thác. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo 

UBND thành phố. 

4. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội 

- Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn để thực 

hiện uỷ thác cho vay; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động tín dụng theo văn bản liên tịch và 

hợp đồng uỷ thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội. 

5. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội  thành phố 

- Thực hiện giải ngân, thu hồi nợ; sử dụng vốn thu hồi để cho vay quay vòng, không 

được để vốn tồn đọng ở Ngân hàng; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra vốn vay, xử lý nợ theo quy định;  

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm có báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 

thực hiện cho vay từ nguồn vốn uỷ thác gửi UBND thành phố, Sở Tài chính và Sở Lao 

động - Thương binh & Xã hội. 

6. Uỷ ban nhân dân quận, huyện.  

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, cơ quan thực hiện chương trình và Phòng Giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện thực hiện đúng cơ chế, chính sách cho 

vay từ nguồn vốn uỷ thác.   

7. UBND phường, xã.  
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- Chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng là hộ nghèo trên địa bàn phường, xã; 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phường, xã thực hiện 

việc xét, xác định hộ gia đình là hộ nghèo, hộ nghèo thoát nghèo, hộ tái nghèo; 

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ; 

- Có ý kiến về đề nghị của người vay đối với trường hợp xin gia hạn nợ, xử lý nợ 

rủi ro; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp trên trong việc phúc tra, xác định hộ nghèo 

vay vốn bị rủi ro trên địa bàn. 

Điều 9. Những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tuỳ theo tính chất 

và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 10. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa 

phương cần phản ánh kịp thời về Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

để phối hợp nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình 

hình thực tế nhằm đảm bảo sử dụng vốn uỷ thác đúng mục đích, có hiệu quả./.  
 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  03/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng 

đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng 
_________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 

về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 

5 năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 

về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 như sau: 

1. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 568.700 đồng/người/tháng lên 682.400 

đồng/người/tháng đối với các chức danh : 

- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường, xã; 

- Trưởng Ban Dân vận; 

- Trưởng Ban Tổ chức Đảng;   

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng;  

- Trưởng Ban Tuyên giáo; 

2. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 544.500 đồng/người/tháng lên 653.400 

đồng/người/tháng đối với các chức danh: 

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;  

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;  

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân; 

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
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- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. 

3. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 511.500 đồng/người/tháng lên 613.800 

đồng/người/tháng đối với các chức danh: 

- Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy); 

- Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ. 

4. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 484.000 đồng/người/tháng lên 580.800 

đồng/người/tháng đối với các chức danh: 

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; 

- Cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em; 

- Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh; 

- Cán bộ Văn hoá - Thể thao; 

- Cán bộ Phòng chống ma tuý, mại dâm; 

- Cán bộ Tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

- Cán bộ theo dõi Tổ dân phố; 

- Cán bộ theo dõi công tác Xóa đói giảm nghèo. 

- Cán bộ Kế hoạch- Giao thông- Thuỷ lợi - Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp; 

- Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Cán bộ quản lý Nhà văn hoá. 

5. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 363.000 đồng/người/tháng lên 435.600 

đồng/người/tháng đối với Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường, xã; 

6. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 210.000 đồng/người/tháng lên 252.000 

đồng/người/tháng đối với Công an viên ở thôn. 

7. Điều chỉnh tăng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh cán bộ dưới 

phường, xã như sau: 

a/ Chức danh cán bộ dưới phường: 

- Bí thư Chi bộ Đảng: từ mức 150.000 đồng/người/tháng lên mức 180.000 

đồng/người/tháng. 

- Phó Bí thư Chi bộ Đảng: từ mức 120.000 đồng/người/tháng lên mức 144.000 

đồng/người/tháng. 

- Tổ trưởng Tổ dân phố: từ mức 150.000 đồng/người/tháng lên mức 180.000 

đồng/người/tháng. 

- Tổ phó Tổ dân phố : từ mức 120.000 đồng/người/tháng lên mức 144.000 

đồng/người/tháng. 
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- Trưởng ban công tác Mặt trận tại Tổ dân phố: từ mức 120.000 đồng/người/tháng 

lên mức 144.000 đồng/người/tháng. 

- Chi hội trưởng: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi đoàn 

Thanh niên CSHCM theo địa bàn Chi bộ Đảng: : từ mức 120.000 đồng/người/tháng lên 

mức 144.000 đồng/người/tháng. 

b/ Chức danh cán bộ dưới xã: 

- Bí thư Chi bộ thôn: từ mức 180.000 đồng/người/tháng lên mức 216.000 

đồng/người/tháng. 

- Phó Bí thư Chi bộ thôn: từ mức 150.000 đồng/người/tháng lên mức 180.000 

đồng/người/tháng. 

- Trưởng Thôn: từ mức 180.000 đồng/người/tháng lên mức 216.000 

đồng/người/tháng. 

- Phó trưởng thôn: từ mức 150.000 đồng/người/tháng lên mức 180.000 

đồng/người/tháng.  

- Trưởng ban công tác Mặt trận thôn: từ mức 150.000 đồng/người/tháng lên mức 

180.000 đồng/người/tháng. 

- Chi hội trưởng: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi đoàn 

Thanh niên CSHCM ở thôn: từ mức 150.000 đồng/người/tháng lên mức 180.000 

đồng/người/tháng.  

Điều 2.   

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 

2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng và thay thế Điều 2, Quyết định 

số 140/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 Qui định mô hình tổ chức, cán bộ và mức 

phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh cán bộ dưới phường, xã trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám 

đốc Sở Tài chính thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                                                

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  04/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v bổ sung Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho 

tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết 

định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006 của UBND thành phố 
____________________________ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 91/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 2004 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan 

liêu tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2010 của 

thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006 của UBND 

thành phố về việc Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho 

tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bổ sung Điều 5 Chương II Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết 

công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 47/2006/QĐ-

UBND ngày 18/5/2006 của UBND thành phố như sau: 

 



   

14 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 25-1-2007  

 

Trong trường hợp người bị thu hồi đất đã nhận được quyết định thu hồi đất và kế 

hoạch, thời gian kiểm định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương II Quy định tại 

Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006 của UBND thành phố nhưng vắng 

nhà hoặc cố tình vắng mặt 03 (ba) lần không cho kiểm định; Giao UBND quận, huyện là 

Chủ tịch Hội đồng Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng ra Quyết định thành lập Tổ 

công tác kiểm tra hành chính nhà đất của người bị thu hồi đất nêu trên, thành phần gồm: 

- Chủ tịch UBND phường, xã làm Tổ trưởng. 

- Các Tổ viên gồm đại diện các đơn vị: Thanh tra quận, huyện; Phòng Tài nguyên 

và Môi trường quận, huyện; Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện; Ban giải toả đền bù; 

Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư); Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn. 

Tổ công tác có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra hành chính công khai về tài sản, 

vật kiến trúc, hoa màu … (nếu có) trên thửa đất thu hồi của người bị thu hồi đất theo quy 

định để làm cơ sở áp giá đền bù, hỗ trợ. 

Trường hợp người bị thu hồi đất đã được đơn vị chi trả tiền đền bù, hỗ trợ thông báo 

mời 03 (ba) lần để nhận tiền đền bù, hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt nhưng 

chủ hộ vẫn không thực hiện; Giao Hội đồng Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng dự 

án chuyển kinh phí đền bù, hỗ trợ của chủ hộ vào Kho bạc Nhà nước quận, huyện và tiến 

hành xử lý hành chính theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành 

phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các Ban Quản lý dự án, các 

Ban Giải toả đền bù, các tổ chức, đơn vị có tham gia các công việc liên quan đến bồi 

thường thiệt hại, bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  534/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 19  tháng 01 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2007 
________________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-BNN-TY ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

dịch cúm gia cầm năm 2007; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản - Nông lâm tại Tờ trình số 35/TT-TSNL 

ngày 11 tháng 01 năm 2007 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia 

cầm năm 2007,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm 

gia cầm trên địa bàn thành phố trong năm 2007. 

Điều 2. Giao Sở Thủy sản - Nông lâm chủ trì, phối hợp với UBND các quận (huyện) 

và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm thành phố, 

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Thủy sản - Nông lâm, Tài chính, 

Y tế, Thương mại; Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Giám 

đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Trần Phước Chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
 

KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG DỊCH CÚM GIA CẦM 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2007 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-UBND  

ngày 19 tháng  01 năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố) 
_____________________________________________ 

 
 

I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC TIÊM PHÒNG: 

1. Mục tiêu chung: 

Ngăn chặn và khống chế dịch cúm gia cầm chủng độc lực cao H5N1, góp phần phát 

triển chăn nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Tổ chức tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn gia cầm (gà, vịt, ngan) trên toàn địa bàn 

thành phố. 

II. NỘI DUNG KẾ HOACH: 

1. Phạm vi, đối tượng và vắc xin sử dụng: 

a) Phạm vi tiêm phòng: Các phường (xã) trong diện tiêm phòng được xác định  như 

sau: 

- Quận Ngũ Hành Sơn gồm các phường: Khuê Mỹ, Hòa Quý và Hòa Hải; 

- Quận Liên Chiểu gồm các phường: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc. 

- Quận Cẩm Lệ gồm các phường: Hòa Xuân, Hòa Phát, Hòa Thọ Tây. 

- Huyện Hòa Vang: Trên toàn địa bàn. 

Dự kiến tổng đàn gia cầm tiêm phòng 130.000 con, trong đó 120.000 gà, 8.000 vịt 

và 2.000 ngan.  

b)  Đối tượng gia cầm được tiêm phòng: 

- Đối với gà, vịt giống và gà, vịt để trứng thương phẩm đã tiêm phòng vắc xin cúm 

gia cầm đợt 2 năm 2006. 

- Đối với gà, vịt để trứng và gà vịt thương phẩm mới nuôi hoặc chưa được tiêm 

phòng vắc xin cúm gia cầm thì tiêm 2 mũi, mũi thứ hai cách mũi nhất 28 ngày. 
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- Đối với ngan: Ngan giống, ngan đẻ trứng thương phẩm tiêm 2 mũi, mũi thứ hai 

cách mũi nhất từ 21 đến 28 ngày và chỉ tiêm cho ngan từ 21 ngày tuổi trở lên với liều 

lượng 0,5ml/mũi. 

c) Vắc xin tiêm phòng: Sử dụng vắc xin do Bộ NN và PTNT cung cấp và hướng dẫn. 

2. Triển khai Kế hoạch: 

a) Tổ chức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và 

thành phố. 

- Cử cán bộ đến các hộ chăn nuôi để vận động, đồng thời thông báo thời gian và địa 

điểm tiêm.  

b) Biện pháp và lực lượng tham gia tiêm phòng: 

- Thành lập 20 Tổ, mỗi Tổ 2 người: 1 cán bộ thú y và 1 cán bộ đại diện chính quyền 

địa phương của xã (phường) được tiêm phòng. Nhiệm vụ của cán bộ thú y và cán bộ chính 

quyền địa phương được phân như sau: cán bộ thú y có nhiệm vụ tiêm, giám sát và ghi 

chép sổ sách, theo dõi mọi diễn biến xảy ra trên gia cầm, nếu thấy diễn biến bất thường 

phải báo ngay cho Lãnh đạo Chi cục Thú y để có ý kiến chỉ đạo xử lý; cán bộ chính quyền 

địa phương có trách nhiệm đôn đốc các hộ dân đưa gia cầm đến tiêm, bố trí và hướng dẫn 

các điểm tiêm, theo dõi và giám sát công tác tiêm phòng, ghi chép danh sách các hộ tiêm 

và số gia cầm được tiêm trên tổng số gia cầm có mặt ở từng hộ theo mẫu quy định.  Trong 

một ngày bố trí 10 Tổ tiêm trên 1 phường (xã) để tiêm dứt điểm từng địa  bàn. 

- Các hộ có số lượng gia cầm nhỏ hơn 50 con tổ chức tiêm tập trung tại một địa điểm 

do chính quyền địa phương thống nhất với Chi cục Thú y, các hộ có số lượng gia cầm từ 

50 con trở lên tổ chức tiêm tại nhà. Tiêm cho hộ gia đình trước, tiêm cho trang trại sau. 

c) Công tác giám sát: Thường trực Ban chỉ đạo tiêm phòng cấp thành phố tổ chức 

giám sát và chỉ đạo chung. Trong thời gian tiêm phòng tại địa phương, Ban Chỉ đạo tiêm 

phòng ở các quận, huyện hàng ngày phải cử người để làm nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát 

công tác tiêm phòng.  

UBND các phường (xã) bố trí lực lượng địa phương tham gia vào các Tổ tiêm, đôn 

đốc cho các hộ chăn nuôi đưa gia cầm đến địa điểm tiêm đúng thời gian quy định và báo 

cáo số liệu về UBND quận (huyện) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố. 

d) Thời gian triển khai: Tổ chức 2 đợt: 

  Đợt I bắt đầu ngày : 05/03/2007  

  Đợt II bắt đầu ngày:  06/08/2007 

Tiêm Đợt I/2007: 

Quận Ngũ Hành Sơn:  



   

18 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 25-1-2007  

 

 Ngày 5, 6 tháng 3/2007, tiêm tại các phường Hòa Hải, Hòa Quý, 

 Ngày 7, 8 tháng 3/2007, tiêm tại phường Khuê Mỹ. 

Quận Cẩm Lệ: 

 Ngày 7, 8 tháng 3/2007, tiêm tại phường Hòa Xuân, 

 Ngày 9, 10 tháng 3/2007, tiêm tại các phường: Hòa Thọ Tây và Hòa Phát. 

Quận Liên Chiểu: 

 Ngày 11, 12 tháng 3/2007 tiêm tại các phường: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc. 

Huyện Hòa Vang: 

 Ngày 13, 14 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã: Hòa Phước và Hòa Châu. 

 Ngày 15, 16 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Tiến và Hòa Khương. 

 Ngày 17, 18 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phong và Hòa Nhơn, 

 Ngày 19, 20 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phú và Hòa Sơn, 

 Ngày 21, 22 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Liên và Hòa Bắc, 

 Ngày 23 tháng 3/2007, tiêm phòng ở xã Hòa Ninh. 
 

Tiêm Đợt II/2007: 

Quận Ngũ Hành Sơn:  

 Ngày 6, 7 tháng 8/2007, tiêm tại các phường Hòa Hải, Hòa Quý. 

 Ngày 8, 9 tháng 8/2007, tiêm tại phường Khuê Mỹ. 

Quận Cẩm Lệ: 

 Ngày 8, 9 tháng 8/2007, tiêm tại phường Hòa Xuân 

 Ngày 10, 11 tháng 8/2007, tiêm tại các phường Hòa Thọ Tây và Hòa Phát. 

Quận Liên Chiểu: 

 Ngày 12, 13 tháng 8/2007 tiêm tại các phường: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc. 

Huyện Hòa Vang: 

 Ngày 14, 15 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã: Hòa Phước và Hòa Châu. 

 Ngày 16, 17 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Tiến và Hòa Khương. 

 Ngày 18, 19 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phong và Hòa Nhơn 

 Ngày 20, 21 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phú và Hòa Sơn 

 Ngày 22, 23 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Liên và Hòa Bắc 

 Ngày 24 tháng 8/2007, tiêm phòng ở xã Hòa Ninh. 

3. Phân công trách nhiệm: 
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a) Ban Chỉ đạo tiêm phòng dịch cúm gia cầm thành phố phối hợp các Sở, Ban, ngành, 

địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, đồng thời tổng 

hợp kết quả báo cáo UBND thành phố. 

b) Sở Thủy sản - Nông lâm: 

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm phòng có hiệu 

quả, đúng đối tượng, kịp thời gian; kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng; huy động lực 

lượng Thú y cơ sở tham gia vào công tác tiêm phòng; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, 

theo dõi, giám sát dịch tễ trước, trong và sau khi tiêm phòng; giám sát, đánh giá kết quả, 

hiệu quả việc tiêm phòng thường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo 

thành phố. 

- Lập và gửi dự toán kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng đến Sở Tài chính để thẩm 

định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo qui định. 

c) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với Chi cục Thú y hướng dẫn 

bảo vệ sức khỏe cho người chăn nuôi, cán bộ tiêm phòng; chuẩn bị kế hoạch ứng phó 

khẩn cấp khi có diễn biến xấu xảy ra. 

d) Sở Tài chính thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh 

phí phục vụ công tác tiêm phòng do Sở Thủy sản - Nông lâm đề nghị như tiết b, Điểm 3 

Kế hoạch này. 

e) UBND các quận (huyện): 

 - Chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường (xã) cử cán bộ tham gia vào lực lượng tiêm 

phòng, kiểm tra giám sát về kết quả, hiệu quả của việc tiêm phòng, 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêm phòng về Thường trực Ban Chỉ đạo thành 

phố (Sở Thủy sản - Nông lâm). 

4. Kinh phí thực hiện:  Tổng kinh phí theo dự toán 120.000.000 đồng và chỉ được 

thanh toán khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./. 

 

 

 

                                               

 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Trần Phước Chính 



   

20 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 25-1-2007  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  535/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2007 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Quy định quản lý xây dựng tại KDC số 4 Khu Đô thị mới Nam cầu Tuyên 

Sơn thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 
____________________________ 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính Phủ 

về Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 6988/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Khu 

số 4 – Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 15 

tháng 01 năm 2007, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý xây dựng công trình tại Khu 

số 4 - Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng, như sau:  

1. Phạm vi áp dụng: 

Quy định này áp dụng cho tất cả các công trình xây dựng tại Khu số 4 – Khu đô 

thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Giải thích các khái niệm từ ngữ: 

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Chỉ giới đường đỏ: 
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Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và 

thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được 

dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng 

khác. 

Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ là toàn bộ lòng đường, bó vỉa và vỉa hè. 

b) Chỉ giới xây dựng: 

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô 

đất. 

Riêng đối với công trình biệt thự, tất cả các chi tiết kiến trúc đều không được phép 

vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng. 

c) Khoảng lùi: 

Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. 

3. Các yêu cầu chung:   

- Tất cả các công trình phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy hoạch chi 

tiết được duyệt, tuân thủ theo đúng các điều, khoản tại Quyết định này và phải được 

Công ty TNHH Nam Việt Á giao mốc và cao trình xây dựng theo quy định.  

- Các công trình không được miễn giấy phép xây dựng theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì 

phải được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng theo quy 

định. 

- Đối với các công trình công cộng, công trình xây dựng trên 5 tầng hoặc công 

trình có nhu cầu xây dựng khác với những quy định của Quyết định này thì phải được 

Sở Xây dựng xem xét thống nhất về giải pháp kiến trúc công trình và các chỉ tiêu cơ 

bản trước khi thực hiện các bước thiết kế khác theo quy định. 

4. Chỉ giới xây dựng và độ vươn ban công, ô-văng, mái đua hoặc các chi tiết khác 

so với chỉ giới xây dựng: 

- Công trình nhà ở chia lô: Khoảng lùi mặt chính: 1,2m. Đối với nhà chia lô có 

nhu cầu chừa sân trước thì khoảng lùi tối thiểu là 4m; Ban công được vươn ra 1,2m (so 

với chỉ giới xây dựng). 

- Công trình Biệt thự sân vườn: Khoảng lùi mặt chính tối thiểu là 4m; khoảng lùi 

mặt bên và mặt sau: tối thiểu là 1,5m. 
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- Riêng đối với công trình Biệt thự sân vườn tại các lô góc: Khoảng lùi mặt chính 

tối thiểu là 4m; khoảng lùi mặt bên (giáp đường): tối thiểu là 1,2m; khoảng lùi mặt bên 

(giáp công trình kế cận) và khoảng lùi mặt sau: tối thiểu là 1,5m. 

5. Diện tích xây dựng, tầng cao xây dựng, chiều cao công trình: 

a) Đối với công trình biệt thự sân vườn: Diện tích xây dựng đối với công trình 

biệt thự sân vườn tối đa là 60% diện tích lô đất. Xây dựng không quá 3 tầng; chiều cao 

tới chi tiết cao nhất 14,5m tính từ cốt vỉa hè; cốt nền không vượt quá 0,6m so với cốt 

vỉa hè. 

b) Đối với công trình nhà ở chia lô: 

- Được phép xây dựng nhà từ 2 đến 5 tầng. 

- Chiều cao tầng 1 là 3,9m; Từ tầng 2 trở lên chiều cao từng tầng là 3,6m;  

- Trong trường hợp có tầng lửng (hoặc tầng hầm): chiều cao tầng 1 cộng lửng 

(hoặc tầng hầm) cao 5,4m so với cao độ vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ, cốt nền nhà hoặc 

sân trước cao hơn so với cốt vỉa hè (tại vị trí chỉ giới xây dựng) là 0,2m. 

6. Các yêu cầu về kiến trúc khác:   

- Hình thức mái công trình và vật liệu sử dụng để lợp mái: 

+ Đối với các công trình nhà ở biệt thự: Mái công trình phải được thiết kế là mái 

dốc, lợp hoặc dán ngói. Hình thức mái cần thiết kế đơn giản, hiện đại, màu sắc và hình 

thức mái phải bảo đảm tính đồng nhất giữa các công trình.  

+ Đối với các công trình nhà ở chia lô: Mái công trình cần thiết kế đơn giản, màu 

sắc và vật liệu sử dụng để lợp phải đảm bảo tính đồng nhất và phù hợp với tổng thể 

kiến trúc cảnh quan chung tại khu vực. 

- Không được phép lấn chiếm không gian, phần ngầm của các công trình công 

cộng và các không gian hợp pháp của các chủ sử dụng đất kế cận. 

- Hàng rào phải được thiết kế xây dựng thoáng, phần xây đặc không được cao hơn 

0,4m so với cao trình vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ. 

- Không được sử dụng quá 3 màu trên mặt đứng công trình (kể cả trắng và đen). 

Không được sử dụng các màu đen, cam, đỏ, màu đậm và màu tối sẫm làm màu chủ đạo 

bên ngoài công trình. 

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt 

kèm theo như: máy điều hoà, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời... 

- Sân phơi quần, áo không được bố trí ra các mặt ngoài công trình. 
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- Không được xây các kiến trúc bằng vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá), trừ trường 

hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc và được phép của Sở Xây dựng. 

- Khuyến khích trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên đất góp phần xanh hoá cho 

khu vực. 

- Các bảng hiệu, bảng biểu, bảng quảng cáo, tranh, tượng phải được bố trí và thiết 

kế bảo đảm mỹ quan và phải được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng theo quy 

định.  

- Hình thức kiến trúc cần thiết kế đơn giản, hiện đại và bảo đảm tính đồng nhất 

giữa các công trình. Không được phép sử dụng các chi tiết kiến trúc lai tạp, sao chép 

kiến trúc cổ nước ngoài. 

7. Vệ sinh đô thị: 

- Nước thải khu vệ sinh (xí, tiểu) phải được xử lý qua bể tự hoại, xây dựng đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đổ vào hệ thống cống chung. 

- Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường 

phố mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước đô thị. 

- Nước thải sản xuất và hoạt động dịch vụ phải được xử lý đạt yêu cầu quy định 

trước khi xả vào hệ thống cống chung. 

- Không được thường xuyên xả khói, khí thải gây khó chịu cho dân cư xung quanh. 

- Miệng xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Xây dựng và UBND quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm quản lý xây dựng 

theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao 

2. Trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc thực hiện việc công 

nhận tài sản trên đất cho các tổ chức và cá nhân thì phải được cơ quan cấp phép xây 

dựng kiểm tra có biên bản hoàn công theo quy định. 

3. Công ty TNHH Nam Việt Á có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn công bố Quyết định này cho các chủ 

sử dụng đất, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết 

tại UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Khuê Mỹ và tại địa điểm làm việc của 

Công ty TNHH Nam Việt Á. 

b) Hướng dẫn chủ sử dụng đất có cam kết chấp hành theo đúng Quyết định này 

trước khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. 
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4. Khi có thông báo của cơ quan cấp phép xây dựng và Công ty TNHH Nam Việt 

Á về các công trình xây dựng trái phép làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc tại khu 

vực, các sở có liên quan, các cơ quan quản lý khai thác hạ tầng đô thị, UBND phường 

Khuê Mỹ và các đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm không cung cấp hay đình chỉ 

cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với 

công trình được thông báo theo đúng Luật Xây dựng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành 

Sơn, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt Á, các 

tổ chức thiết kế, các hộ dân, các đơn vị có công trình xây dựng tại Khu số 4 - Khu đô 

thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                               

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  03/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2007 
 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức Tết Đinh Hợi năm 2007 
___________________ 

Năm 2006, tuy gặp không ít khó khăn do giá cả nguyên nhiên vật liệu gia tăng, ảnh 

hưởng nặng nề của thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 6, nhưng cùng với cả nước, thành phố 

Đà Nẵng vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao (12,2%). Toàn thành phố Đà 

Nẵng đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm nay trong không khí phấn khởi vui mừng và tin 

tưởng vào một năm mới với nhiều thắng lợi. Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 trong bối cảnh cả nước đang đứng trước nhiều 

cơ hội và thách thức sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh đó, 

ngoài những khó khăn, thách thức vốn có, những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra gần 

đây, nguy cơ lây lan của dịch cúm gia cầm và khả năng hạn hán xảy ra đang là những vấn 

đề rất gay gắt bức xúc, cần chủ động phòng chống.  

Để tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007 vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tạo thêm phấn 

khởi và quyết tâm để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2007, 

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung thực hiện tốt những việc sau đây: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, 

lành mạnh và triệt để tiết kiệm. 

a. Các cơ quan, đơn vị tổ chức chúc Tết tiết kiệm, đầm ấm ở tại trụ sở, nơi làm việc 

của cơ quan, đơn vị; không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp.  

b. Nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc 

từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, 

biếu, cho, tặng không đúng chế độ quy định của Nhà nước. Không mang quà đến nhà 

riêng các đồng chí lãnh đạo để chúc Tết. Không dùng xe công để phục vụ các hoạt động 

cá nhân. 

c. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc không dùng rượu ngoại 

để chiêu đãi, tiếp khách; không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân. 

d. Rà soát, kiểm tra lịch làm việc trong dịp Tết, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, không được 

để công việc trì trệ, ùn tắc. 

e. Khẩn trương tiến hành tổ chức tổng kết công tác và tổng kết thi đua khen thưởng 

năm 2006 và triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2007. Hội nghị 
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tổng kết năm phải đảm bảo nội dung thiết thực, đánh giá đúng tình hình, phân tích rõ 

những kết quả đạt được, những yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó, đề ra các giải 

pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong kế hoạch năm 2007. Lưu ý, việc tổ chức tổng 

kết phải hết sức tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, chỉ tổ chức trong nội bộ, không 

mời các cơ quan, đơn vị khác dự, không tổ chức liên hoan chiêu đãi; khen thưởng phải 

đúng quy định, không được sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức liên hoan, mua quà 

tặng. 

g. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 

2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 

và Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 12/6/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng trên địa bàn 

thành phố.  

Thủ trưởng các ngành, các cấp có trách nhiệm kiểm tra và xử lý các tập thể, cá nhân 

vi phạm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm trên ở đơn vị mình. 

2. Sở Thủy sản Nông Lâm phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các 

quận, huyện bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên 

tục các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, sâu bệnh trên lúa và hoa màu, cũng như 

các loại cây trồng và vật nuôi. Không vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc từ 

nơi này đến nơi khác trong và ngoài thành phố. 

3. Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội thành 

phố, Kho bạc Nhà nước thành phố có kế hoạch giải quyết tiền lương và các khoản trợ 

cấp của 02 tháng đầu năm 2007 cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính 

sách trước ngày 09 tháng 02 năm 2007.  

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tu sửa, trồng hoa, làm sạch đẹp 

các nghĩa trang liệt sĩ phục vụ nhân dân đến thăm viếng; phối hợp với chính quyền các 

cấp, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng 

lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách 

mạng, đồng bào vùng căn cứ kháng chiến, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang và viếng 

Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết.  

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông công chính, Chi cục Quản lý 

thị trường và các cơ quan có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện giá cước vận chuyển 

hành khách, giá trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô,...không để tình trạng lợi dụng dịp Tết để 

nâng giá tùy tiện. 

6. Sở Thương mại: 

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức 

lực lượng, cung ứng đủ hàng hóa cho nhu cầu thị trường Tết. Chủ động phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện và các ngành chức năng nắm chắc diễn biến tình hình cung 
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cầu hàng hoá, nhất là lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết, 

tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân với giá cả ổn định; khuyến khích các doanh nghiệp đưa hàng Tết phục vụ tận nơi cho 

nhân dân các xã miền núi và nhân dân chịu thiệt hại của bão số 6; cần chuẩn bị đưa nguồn 

hàng và đưa hàng tới các điểm bán quy định sớm trước Tết với giá hợp lý để mọi người, 

mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ. Nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm vệ sinh, an toàn 

thực phẩm và môi trường.  

b. Theo dõi, kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết, quản lý giá cả hàng 

hóa trên thị trường. Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng dịp Tết 

để nâng giá bán các loại hàng hoá.  

c. Tổ chức tốt Hội chợ Xuân từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 02 năm 2007 (từ 15 đến 

21 tháng Chạp Âm lịch). 

7. Các ngành Hải quan, Thuế, quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng 

tổ chức lực lượng giám sát và xử lý kịp thời những hành vi kinh doanh trái phép, buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm chất, nhất là 

hàng lương thực, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát; sản phẩm gia súc, gia cầm chưa 

kiểm dịch; không được gây khó khăn, cản trở cho việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa 

trước, trong và sau Tết. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh các 

loại pháo và đồ chơi nguy hiểm, bạo lực đã bị cấm. 

8. Sở Du lịch phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ngành liên quan 

chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch và các Công ty du lịch trong 

thành phố tổ chức chỉnh trang các điểm, tuyến du lịch, làm sạch các bãi biển và chuẩn bị 

tốt nguồn nhân lực để tiếp đón khách tham quan du lịch trong dịp Tết; không để xảy ra 

tình trạng bu bám, chèo kéo, giành giật du khách. 

9. Sở Văn hóa - Thông tin: 

a. Hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn, trang trí cổng chào, panô, băng rôn, 

khẩu hiệu đón Tết ở các cơ quan, đơn vị, các hộ dân và các trục đường chính trong thành 

phố.  

b. Phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tăng cường quản lý các hoạt 

động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.  

10. Sở Văn hóa Thông tin, Sở Thể dục Thể thao phối hợp với các cơ quan thông tin 

đại chúng và các địa phương có kế hoạch tổ chức, theo dõi và chỉ đạo việc tổ chức vui chơi, 

giải trí, các chương trình lễ hội, các chương trình văn hóa, văn nghệ lành mạnh, phong phú 

mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Các lễ hội được tổ chức phải có ý nghĩa thiết thực, 

chống phô trương, lãng phí. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ 

và có hình thức xử lý nghiêm những nơi tổ chức các điểm vui chơi cờ bạc trá hình.  

11. Sở Y tế: 

a. Chỉ đạo tổ chức phòng ngừa kịp thời các loại dịch bệnh khi tái phát; tiến hành 
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kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

b. Phối hợp với UBND các quận, huyện chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm 

xá bảo đảm tốt công tác trực cấp cứu, điều trị, bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để xảy 

ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm. 

12. Sở Giao thông công chính: 

a. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

Giao thông Vận tải về việc tổ chức vận tải phục vụ Tết Đinh Hợi năm 2007. Khẩn trương 

duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cầu, đường, thoát nước, tái lập mặt đường 

và che chắn đảm bảo an toàn trước ngày 10 tháng 02 năm 2007 (nhằm ngày 23 tháng 12 

âm lịch) nhằm tạo môi trường thông thoáng, an toàn cho các sinh hoạt và vui chơi Tết của 

nhân dân. 

b. Chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị xây dựng kế hoạch làm sạch vệ sinh đường 

phố, thu dọn, giải phóng rác ra khỏi thành phố kịp thời trước, trong và sau Tết. 

Tại các chợ, trung tâm thương mại, điểm bán hoa cảnh, các nơi buôn bán, họp chợ 

khác phải dọn dẹp vệ sinh trước 22 giờ 00 ngày 16 tháng 02 năm 2007 (nhằm ngày 29 

Tết). 

c. Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý 

nghiêm xe không bảo đảm an toàn, chở quá số khách qui định, sang bán khách dọc đường 

và tăng giá vé. Phối hợp các đơn vị chức năng  kiểm tra các bến đò trên sông; đồng thời 

kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ phương tiện chở quá số khách qui định hoặc không 

đủ phao cứu sinh. Không để xảy ra tình trạng hành khách chờ đợi gây ùn tắc tại các bến 

xe, bến tàu, bến đò. 

d. Tổ chức chu đáo Hội Hoa Xuân 2007 từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 02 năm 2007 

(nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 06 Tết), Chợ Hoa năm 2007 từ ngày 08 đến ngày 16 

tháng 02 năm 2007 (nhằm ngày 21 đến 29 tháng Chạp Âm lịch). 

13. Công an thành phố: 

a. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành 

phố và các ngành, các địa phương có kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn xã hội trước, trong và sau Tết; đảm bảo quân số, trang bị và phương tiện thường trực, 

sẵn sàng chiến đấu, giải quyết các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Phòng chống các tệ nạn 

xã hội nhất là mại dâm, cờ bạc, ma túy, nhậu say gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, 

băng nhóm thanh niên đánh nhau, v.v. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các âm mưu và hoạt 

động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mở các 

đợt cao điểm tấn công tội phạm, xử lý nghiêm các loại tội phạm, các hành vi cố tình gây rối, 

vi phạm pháp luật, không để xảy ra trọng án trong những ngày Tết. 

b. Phối hợp với Lực lượng Thanh niên Xung kích, các ngành chức năng và các địa 

phương tổ chức tuần tra liên tục và quyết liệt, cử người thường xuyên chốt ở các “điểm 

đen” tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp 
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là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm 

lòng, lề đường, các trường hợp đua xe trái phép.  

c. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ 

về cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển và đốt tất cả các loại pháo; cấm bắn súng và dùng 

thuốc nổ thay pháo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra công 

tác phòng cháy, nổ ở cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, trường học, bệnh viện, các cơ sở sản 

xuất của nhân dân; không để xảy ra cháy, nổ làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của 

nhân dân. 

d. Phân công trực lãnh đạo, chỉ huy và đảm bảo lực lượng thường trực, sẵn sàng 

chiến đấu trong mọi tình huống. 

14. Các ban giải tỏa đền bù, các ban quản lý dự án và các công ty được giao làm 

nhiệm vụ đền bù, giải tỏa: 

a. Chi trả hỗ trợ Tết kịp thời theo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố.  

b. Tập trung xử lý và giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của các khu tái định 

cư, nhất là những vấn đề về cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường; chú ý 

các khu nhà tạm của những hộ giải tỏa đang ở. 

15. Công ty Điện lực Đà Nẵng, Bưu điện Đà Nẵng, Công ty Cấp nước có phương 

án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; tập trung cung ứng đủ, liên tục điện, nước sinh hoạt 

cho nhân dân trong dịp Tết; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và Ủy ban nhân dân các địa phương xử lý kịp thời các sự cố xảy ra. 

16. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố kịp thời đăng tin, bài về gương người 

tốt, việc tốt, đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa dân tộc, phê phán những hủ tục, lễ nghi 

lạc hậu.  

17. UBND các quận, huyện: 

a. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp 

đỡ các gia đình nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 6 năm 2006 gây ra, giúp đỡ 

người già sống neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật v.v. Không để xảy ra tình trạng thiếu đói, 

đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội; đảm bảo những điều kiện sinh hoạt tối thiểu để 

mọi người vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. 

b. Phấn đấu dựng lại nhà để đón Tết cho những hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão 

số 6 năm 2006 gây ra, ưu tiên cho các hộ gia đình chính sách có nhà bị sập do bão số 6. 

c. Phát động nhân dân làm tổng vệ sinh sạch nhà, sạch đường, sạch phố để vui Xuân, 

đón Tết cổ truyền của dân tộc.  

18. Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc quy định nghỉ Tết của 

Nhà nước, đảm bảo mọi hoạt động kinh tế-xã hội được tiến hành bình thường. Các đơn 

vị sản xuất, kinh doanh có kế hoạch ra quân đầu năm, tạo không khí thi đua lao động, 
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phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2007. 

19. Trong những ngày nghỉ Tết, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện phải tổ chức trực lãnh đạo và trực bảo vệ 24/24 giờ, đồng 

thời, theo dõi, báo cáo UBND thành phố về tình hình trước, trong và sau Tết Đinh Hợi 

2007 như sau:  

a. Danh sách và địa điểm trực của các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố 

trước ngày 07 tháng 02 năm 2007 để theo dõi, liên hệ khi cần thiết. 

b. Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các hoạt động những ngày Tết gửi kể từ 

ngày 09 tháng 02 năm 2007 (nhằm ngày 22 tháng 12 Âm lịch). 

c. Báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết Đinh Hợi 2007 gửi về Văn phòng 

UBND thành phố (Phòng Tổng hợp) trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2007 (nhằm 

ngày mùng 5 Tết) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thành ủy và UBND thành phố vào sáng 

ngày 22 tháng 02 năm 2007 ( nhằm ngày mùng 6 Tết). 

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, 

huyện phổ biến sâu rộng và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trong toàn thể cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình. Trong quá trình thực hiện, cần báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh và 

đề xuất giải pháp để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của 

Mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan nhà nước và chính 

quyền các cấp có biện pháp tuyên truyền phù hợp, phổ biến sâu rộng và vận động nhân 

dân thực hiện tốt Chỉ thị này./. 

 
                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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