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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:30 /2006/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày  05 tháng 4  năm 2006 

   

QUYẾT ĐỊNH  
 Ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

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 Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức triển 

khai và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu trên. 

 

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

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan  chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
   

Hoàng Tuấn Anh 
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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 ĐỊNH 

 Về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  30  /2006/QĐ-UBND 

ngày 05  tháng 4 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
___________________________ 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 1. Quy định này điều chỉnh các hoạt động sau đây: 

a) Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 b) Công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các cơ quan 

chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 2. Công tác quản lý về chất lượng sản phẩm hàng hoá thuộc lĩnh vực an ninh, 

quốc phòng, bí mật quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Quy định này áp dụng cho các tổ chức cá nhân có liên quan đến quá trình sản 

xuất và lưu thông hàng hoá trên thị trường thành phố Đà Nẵng bao gồm: 

 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và 

các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

 Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

 1. Sản phẩm là kết quả của các hoạt động, các quá trình, bao gồm dịch vụ, phần 

mềm, phần cứng và vật liệu để chế biến hoặc đã được chế biến. Hàng hoá là sản phẩm 

được đưa vào tiêu dùng thông qua trao đổi, buôn bán.  

2. Chất lượng sản phẩm, hàng hoá là tổng thể những thuộc tính (những chỉ tiêu 

kỹ thuật, đặc trưng) của chúng, được xác định bằng các thông số có thể đo được, so 

sánh được phù hợp với các điều kiện kỹ thuật hiện có, thể hiện khả năng đáp ứng nhu 

cầu của xã hội và cá nhân trong những điều kiện sản xuất tiêu dùng xác định, phù hợp 

với công dụng của sản phẩm, hàng hoá. 

Chất lượng sản phẩm, hàng hoá được thể hiện thông qua các chỉ tiêu kỹ thuật và 
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những đặc trưng của chúng. 

3. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá là hoạt động của một tổ chức nhằm 

định hướng phát triển, nâng cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá là hoạt động của các cơ 

quan quản lý nhà nước nhằm định hướng phát triển, nâng cao và kiểm soát chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

4. Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá là việc doanh nghiệp xây dựng tiêu 

chuẩn cơ sở hoặc chấp nhận tiêu chuẩn khác (Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài) để làm tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá 

của mình và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn là việc doanh nghiệp thông báo hàng hoá 

của mình phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. 

Điều 4. UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Chính phủ. 

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành 

phố; chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá thuộc các lĩnh vực quản lý theo 

quy định của pháp luật và nội dung của Quy định này. 

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ trực tiếp giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố. 

Điều 5. UBND thành phố khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp 

đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Sở Khoa học và Công nghệ chịu 

trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho UBND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu 

đãi cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá của địa 

phương.  

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 Điều 6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố tiêu chuẩn chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật, bảo đảm sản phẩm, hàng hoá 

đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá và chịu 

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh. 

 Điều 7. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo trung thực, chính 

xác trong việc thông tin, quảng cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình; phải 

đảm bảo sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tiêu chuẩn, đặc tính, công dụng, hạn sử dụng và 

các nội dung khác theo quy định của pháp luật; công bố điều kiện, thời hạn, địa điểm 
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bảo hành và hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng.  

 Điều 8. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm giải quyết kịp thời 

mọi khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình, thu thập, 

nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng về chất lưọng sản phẩm, hàng hoá, 

bồi hoàn, bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật. 

 Điều 9. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá phải 

áp dụng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21 

tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng 

sản phẩm hàng hoá phải công bố chất lượng sản phẩm hàng hoá của mình phù hợp với 

tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. 

 Điều 10. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá 

thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá bắt buộc phải chứng nhận chất lượng quy định tại 

Điều 13 và danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng quy định tại khoản 

1 Điều 24 Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải thực hiện việc chứng 

nhận hoặc kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hoá trước khi đưa ra thị trường. 

Điều 11. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải tăng cường 

công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hiện 

đại, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, TQM, HACCP, 

GMP…) để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá tăng khả năng cạnh tranh trên thị 

trường. 

 

Chương III 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

 1. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản cụ thể hoá các chủ 

trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 

2. Xây dựng nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch phát triển hoạt động             tiêu 

chuẩn hoá, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương trình UBND thành 

phố Đà Nẵng phê duyệt, ban hành. 

3. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp 

luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch về chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa 

phương. 

4. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, 

tiêu chuẩn nước ngoài, Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở tại 

địa phương. 

5. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất 

lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý khác theo 

phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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6. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường và hàng 

hoá xuất nhập khẩu, xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

 7. Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, lưu 

thông trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. 

8. Quản lý các tổ chức hoạt động dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo phân công, 

phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa 

phương. 

 10. Tổ chức hướng dẫn, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn và 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương. 

 11. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 12. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá. 

 13. Xây dựng các chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và các loại 

thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá. 

Điều 13. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan 

Để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá tại địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các 

cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Khoa 

học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Nghiên cứu, xây dựng trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng 

dẫn về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong lĩnh vực được phân công quản lý. 

2. Nghiên cứu, xây dựng trình UBND thành phố kế hoạch về phát triển công tác 

tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương trong lĩnh vực được phân 

công. 

3. Xây dựng các dự án đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật và các loại thiết bị cần 

thiết cho nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong lĩnh vực được phân 

công. 

4. Hướng dẫn và tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

trong lĩnh vực được phân công theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về chất lượng sản phẩm, hàng 
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hoá trong lĩnh vực được phân công. 

6. Phối hợp các ngành liên quan trên địa bàn tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các tổ chức cá 

nhân trên địa bàn trong lĩnh vực được phân công. 

7. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc lĩnh vực được phân công. 

8. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm tổng hợp, báo 

cáo tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi quản lý của ngành.  

Điều 14. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản 

phẩm, hàng hoá đặc thù 

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các cơ 

quan quản lý nhà nước được thực hiện theo sự hướng dẫn và phân cấp quản lý của các 

bộ, ngành Trung ương theo các lĩnh vực được phân công như sau: 

1. Sở Y tế:  Quản lý chất lượng các loại nguyên liệu để làm thuốc, các loại thuốc 

phòng và chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế; các loại vật tư vệ 

sinh, trang thiết bị y tế, xà phòng và hoá chất gia dụng, phấn rôm, thuốc đánh răng, mỹ 

phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, nước ăn uống, nước sinh hoạt. 

2. Sở Thuỷ sản - Nông lâm: Quản lý chất lượng giống cây trồng, giống vật 

nuôi, thức ăn gia súc, gia cầm, thực phẩm gia súc, gia cầm tại các lò giết mổ, các chế 

phẩm sinh học phục vụ trồng trọt và chăn nuôi; thuốc thú y; vật tư nông nghiệp, lâm 

nghiệp và diêm nghiệp, chất bảo quản nông sản, lâm sản; công trình thuỷ lợi. Thuỷ 

sản, thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu, giống thuỷ sản, thức ăn nuôi trồng thuỷ sản, thuốc 

thú y thuỷ sản; các loại vật tư, hoá chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ 

sản; ngư lưới, dụng cụ đánh bắt thuỷ sản; các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn 

trong ngành thuỷ sản. 

3. Sở Giao thông - Công chính: Quản lý chất lượng các công trình hạ tầng giao 

thông đường bộ, đường thuỷ nội địa; quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thuỷ nội địa; 

phương tiện, thiết bị chuyên dùng thi công và xếp dỡ hàng hoá đường bộ, đường thuỷ 

nội địa. 

4. Sở Xây dựng: Quản lý chất lượng công trình xây dựng và vật liệu xây dựng 

được sản xuất và lưu thông trên địa bàn. 

5. Sở Công nghiệp: Quản lý chất lượng hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, máy 

trang thiết bị kỹ thuật dùng cho công nghiệp và tiêu dùng; các phương tiện, trang thiết 

bị chuyên dùng sử dụng trong thăm dò, khai thác mỏ và luyện kim; các thiết bị sản 

xuất hoá chất, vật liệu nổ; các thiết bị sản xuất trong công nghiệp chế biến thực phẩm; 

máy móc và trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho ngành điện. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quản lý chất lượng máy móc, thiết 

bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, an toàn đối với công 

trình vui chơi công cộng. 



   

8 CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 20-4-2006  

 

7. Sở Bưu chính - Viễn thông: Quản lý chất lượng sản phẩm bưu chính, viễn 

thông, sản phẩm công nghệ thông tin. 

8. Sở Văn hoá - Thông tin: Quản lý chất lượng sản phẩm văn hoá, văn học, 

nghệ thuật, thông tin báo chí. 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: Quản lý chất lượng các sản phẩm về đo đạc 

bản đồ và địa chất khoáng sản, các sản phẩm điều tra cơ bản và dự báo về tài nguyên 

môi trường; các thành phần môi trường như đất, nước, không khí. 

10. Sở Thương mại: Quản lý chất lượng các dịch vụ thương mại, thương mại 

điện tử. 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Quản lý chất lượng sách giáo khoa, đồ dùng dạy 

học và thiết bị kỹ thuật dùng trong nhà trường, sách nghiên cứu, sách khoa học kỹ 

thuật. 

12. Sở Tài chính: Quản lý chất lượng các sản phẩm liên quan đến dự trữ ngân 

sách địa phương, kinh doanh xổ số, kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, thẩm 

định giá. 

13. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nẵng: Quản lý chất lượng 

tiền tệ, hoạt động ngân hàng, các thiết bị chuyên dùng cho ngân hàng. 

14. Sở Thể dục - Thể thao: Quản lý chất lượng công trình thể thao, trang thiết 

bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao. 

15. Sở Khoa học và Công nghệ: Quản lý chất lượng thiết bị an toàn bức xạ hạt 

nhân, các nguồn phóng xạ, phương tiện, dụng cụ đo lường và các sản phẩm, hàng hoá 

khác ngoài các sản phẩm, hàng hoá đã nêu tại Khoản 1 đến Khoản 14 của Điều này. 

Điều 15. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

của UBND các quận, huyện 

1. UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức quản lý tiêu chuẩn chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá sản xuất, lưu thông trên địa bàn với các nhiệm vụ sau đây: 

a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương. 

b) Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá sản xuất và lưu thông trên địa bàn. Xử lý các vi phạm về chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá theo đúng quy định của pháp luật. 

c) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm 

để giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

2. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng giúp UBND 

quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

trên địa bàn quận, huyện. 

 

Chương IV 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định về 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá được khen thưởng theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

Việc xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được thực 

hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 17. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các 

quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc tổ chức triển khai, 

hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này; định kỳ 6 tháng (trước ngày 

30 tháng 6), hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công 

nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 18. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc các 

ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ 

để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./. 

                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

 

              Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:31/2006/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4  năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành các chính sách hỗ trợ 

thực hiện phổ cập  giáo dục trung học cơ sở 
 

 

 

UỶ 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 Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở và 

Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 

năm 2005 của Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 3301/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 1997 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu và quản lý sử dụng tiền xây dựng trường học; 

 Căn cứ Quyết định số 4352/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu học phí trong các trường 

công lập và lệ phí thi; 

 Xét đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tại Tờ 

trình số 534/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 12 năm 2005 về việc phê duyệt các chính 

sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Nay ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở đối với các trường công lập và ngoài công lập từ năm học 2005- 2006 trở đi, 

với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng sau đây: 

 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này hỗ trợ cho việc thực hiện phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở tại các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

 2. Đối tượng áp dụng: Học sinh là người tàn tật, mồ côi, dân tộc thiểu số, học 

sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở và Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH, BTC-

BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành 
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phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

UBND ngày 11 tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng). 

  

       Điều 2. Mức hỗ trợ cụ thể cho việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

được thực hiện như sau: 

 1. Học sinh là người tàn tật được giảm 50% học phí và các khoản đóng góp xây 

dựng trường. 

 2. Học sinh là người tàn tật thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% học phí và 

tiền xây dựng trường; được cấp một lần 200.000 đồng/năm/học sinh để mua sách, vở 

và đồ dùng học tập. 

 3. Học sinh mồ côi được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng 

trường; được cấp một lần 200.000 đồng/năm/học sinh để mua sách, vở và đồ dùng học 

tập. 

 4. Học sinh thuộc diện hộ nghèo (theo Quyết định số 41/2005/QĐ-UB) được 

miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường. 

 5. Học sinh là dân tộc thiểu số được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp 

xây dựng trường; được cấp một lần 200.000 đồng/năm/học sinh để mua sách vở và đồ 

dùng học tập. 

   

        Điều 3. Cơ sở để thực hiện việc miễn giảm mức học phí và các khoản đóng góp 

xây dựng trường: 

 1. Phân nhóm trường ở các phường, xã: 

 

Nhóm xã, 

phường 
Gồm các trường ở các xã, phường 

Thuộc 

quận, huyện 

1 

Hải Châu 1, Hải Châu 2, Bình Thuận, Hoà Thuận Đông, 

Hoà Thuận Tây, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận 

Phước, Phước Ninh 

Vĩnh Trung, Chính Gián, Thạc Gián, Tân Chính 

Hải Châu 

 

 

Thanh Khê 

2 

Hoà Cường Nam, Hoà Cường Bắc, Nam Dương, Bình 

Hiên,Khuê Trung,Tam Thuận, Xuân Hà,An Hải Tây, 

An Hải Đông, An Hải Bắc, Thọ Quang 

Hải ChâuCẩm Lệ 

Thanh Khê 

Sơn Trà 

3 

An Khê, Hoà Khê, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây,Hoà 

Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An 

Hoà Khánh Nam, Hoà Khánh Bắc, Hoà Minh 

Mỹ An, Khuê Mỹ, Hoà Hải 

Nại Hiên Đông, Phước Mỹ 

Thanh Khê 

Cẩm Lệ 

Liên Chiểu 

Ngũ Hành Sơn 

Sơn Trà 

4 

Mân Thái,Hoà Quí,Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc,Hoà 

Xuân,Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phước, 

Hoà Châu, Hoà Sơn, Hoà Tiến 

Sơn Trà, 

Ngũ Hành Sơn, 

Liên Chiểu 

Cẩm Lệ 

Hoà Vang 

5 Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Liên Hoà Vang 
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 2. Khung định hướng: 

 

Nhóm xã, 

phường 

Mức thu học phí 

của học sinh/tháng 

của bậc trung học cơ sở 

Mức thu đóng góp xây dựng trường của học 

sinh/năm 

của bậc trung học cơ sở 

1 20.000 đồng 70.000 đồng 

2 15.000 đồng 50.000 đồng 

3 10.000 đồng 35.000 đồng 

4 6.000 đồng 25.000 đồng 

5 Miễn thu Miễn thu 

  

 Điều 4. Kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở theo Quyết định này được bố trí từ nguồn đảm bảo xã hội hằng năm của ngân 

sách thành phố. 

 

 Điều 5. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định này. 

 

 Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

 

 Điều 7.  Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

___________________________________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________ 

Số: 32/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 10  tháng 4  năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục 

trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các 

trường trung học phổ thông 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 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở nước 

ngoài bằng ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 117/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2004 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt “Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và 

công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu 

cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

639/GD&ĐT/THHC ngày 06 tháng 4 năm 2006 về việc Phê duyệt Dự án hỗ trợ đào 

tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước dành cho học sinh các trường trung 

học phổ thông trên địa bàn thành phố bằng ngân sách nhà nước, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại 

các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học 

sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố là cơ quan thường trực quản lý Dự 

án; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai và chịu trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra thực hiện Dự án này. 

 

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

thế các Quyết định: 

 - Quyết định số 151/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài 

nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước. 

 - Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2005 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung điểm 8.1, phần II Dự án đào tạo bậc đại học 
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tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng 

ngân sách Nhà nước. 

 - Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Dự án đào tạo bậc đại 

học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

bằng ngân sách nhà nước. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

       
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_____________________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

 

 

 

DỰ ÁN  

 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN 

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND 

ngày 10  tháng 4  năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Phần thứ nhất 

CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ ÁN 

 I. Vài nét về thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ và việc đào 

tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước ở thành 

phố Đà Nẵng 

1. Thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở thành phố Đà Nẵng: 

 Trong những năm qua, kinh tế-xã hội thành phố đã phát triển nhanh và đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng. Điều đó đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 33-NQ/TW 

ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà 

Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước": “Thành phố phát triển 

khá trên nhiều mặt, trở thành một thành phố cảng biển lớn, là đô thị trung tâm cấp 

quốc gia, là một trong những trọng điểm phát triển của đất nước, góp phần quan trọng 

thúc đẩy các tỉnh trong khu vực phát triển và trở thành trung tâm kinh tế-xã hội của 

các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Thành phố luôn duy trì được nhịp độ phát triển 

kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành sản xuất và 

dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; thu ngân 

sách tăng khá, là một trong những địa phương có nguồn thu ngân sách lớn. Đặc biệt, 

thành phố đã thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề 

xã hội, quan tâm đến nhân tố con người, chú trọng đầu tư cho giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ”. 

Tuy nhiên, số lượng cán bộ khoa học và công nghệ của thành phố hiện có chưa 

đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tỷ lệ cán bộ khoa học và công 

nghệ trên số dân còn thấp so với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và rất thấp so với 

nhiều quốc gia trong khu vực.  

Chất lượng đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ, do nhiều nguyên nhân khác 

nhau, còn hạn chế; cơ cấu ngành nghề chưa cân đối; thiếu nhiều cán bộ khoa học đầu 

ngành, chuyên gia giỏi, đặc biệt là chuyên gia về công nghệ. Sự phân bố cán bộ khoa 

học và công nghệ giữa các cơ quan, doanh nghiệp cũng còn nhiều bất hợp lý.   
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2. Về công tác đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong nước và ở nước ngoài 

bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 

Theo chương trình của Chính phủ, hiện nay, việc gửi lưu học sinh đào tạo ở nước 

ngoài và các trường đại học trọng điểm trong nước chủ yếu chỉ tập trung vào việc đào 

tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, ưu tiên cho các trường đại học, các viện 

nghiên cứu đầu ngành, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các khu công nghệ cao, các 

cơ quan hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả 

nước. Theo đó, việc đào tạo nhân lực bậc cao cho địa phương chưa được tính đến ở cấp 

quốc gia.  

Những năm trước đây, việc đầu tư kinh phí đào tạo đại học và sau đại học cho 

học sinh sau khi tốt nghiệp THPT tại các cơ sở đào tạo trong nước chủ yếu do gia đình 

học sinh đóng góp, bên cạnh nguồn kinh phí định mức còn hạn chế hàng năm của Nhà 

nước đầu tư cho các cơ sở đào tạo. Số học sinh của thành phố Đà Nẵng đi học đại học 

ở nước ngoài chủ yếu theo hình thức du học tự túc; số học sinh xin được học bổng của 

nước ngoài để du học rất hạn chế. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2004, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

151/2004/QĐ-UB về việc Phê duyệt Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và 

ngoài nước cho học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (gọi tắt là Dự án 151). Qua 

hơn một năm thực hiện Dự án 151, thành phố đã hỗ trợ cho 115 học sinh học đại học 

bằng ngân sách Nhà nước, trong đó có 26 học sinh đi học đại học ở nước ngoài. Tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều nội dung  trong Dự án 151 cần sửa đổi để phù 

hợp với tình hình thực tế của thành phố.    

 

II. Quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của thành phố Đà Nẵng về đào 

tạo nguồn nhân lực 

 - Trong những văn bản liên quan, Đảng và Nhà nước đã khẳng định: “Nhà nước 

dành một khoản ngân sách thích đáng để cử người có đức, có tài đi đào tạo những 

ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên ở những nước có nền khoa 

học và công nghệ tiên tiến” (Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII).  

 “Nhà nước dành ngân sách cử người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức 

và trình độ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về những ngành nghề và lĩnh vực then 

chốt để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Luật Giáo dục 2005). 

 - Trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến việc phát 

triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao. 

Bên cạnh việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo mục tiêu nâng cao dân trí, 

đào tạo nhân lực, thành phố đã đầu tư rất lớn cho việc xây dựng và tổ chức đào tạo 

nhân tài, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ đãi ngộ đối với 

giáo viên, học sinh các trường học, bậc học; đồng thời, đã có chủ trương cho học sinh 

của các trường THPT đi học đại học bằng ngân sách Nhà nước ở những ngành mà 

thành phố có nhu cầu, với điều kiện gia đình và học sinh có cam kết sau khi tốt nghiệp 

về phục vụ tại thành phố. 
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 Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước” cũng đã xác định “Xây dựng chương trình đào tạo nguồn 

nhân lực có trình độ cao phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển 

thành phố trong những năm đến”.  

 Kết luận số 17/KL-TU ngày 17 tháng 5 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành uỷ 

về thực hiện “Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá” cũng đã khẳng định quyết tâm trong việc phát hiện, đào tạo, 

bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố. 

Chương trình được ban hành kèm theo Quyết định số 117/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 

7 năm 2004 của UBND thành phố, cũng xác định rõ: “Chú trọng đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lượng, có tay nghề cao cho các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố, 

đặc biệt là các chuyên gia giỏi về quản lý và chuyển giao công nghệ”. 

 

 III. Mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Dự án 

 Góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, khoa học công nghệ, các doanh nhân tài năng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa 

học đầu ngành đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, ngang tầm đội ngũ cán bộ khoa 

học, công nghệ trong khu vực và thế giới, có khả năng nghiên cứu, nắm bắt các tiến bộ 

về khoa học và công nghệ tiến tiến trên thế giới; nghiên cứu, làm chủ công nghệ và 

thiết bị hiện đại, nghiên cứu đón đầu giải quyết những vấn đề thực tiễn của Đà Nẵng, 

thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố theo Nghị quyết số 33-

NQ/TW của Bộ Chính trị.  

 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG DỰ ÁN 

I. Đối tượng được tham gia xét tuyển đào tạo đại học 

 Những học sinh thuộc các trường trung học phổ thông do thành phố quản lý, 

trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 vào những ngành mà thành phố có nhu cầu, có lý 

lịch rõ ràng, có đơn tự nguyện tham gia chương trình đào tạo, gia đình và học sinh có 

cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về phục vụ từ 7 năm trở lên tại thành phố, nếu đạt 

đầy đủ các tiêu chuẩn quy định, được đăng ký dự tuyển đi học đại học bằng ngân sách 

của thành phố.  

II. Các hình thức đào tạo 

 Đào tạo chính quy tập trung bậc đại học ở các trường đại học trọng điểm trong 

nước và các trường đại học có uy tín ở những nước có nền khoa học và công nghệ tiên 

tiến. 
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 III. Điều kiện xét tuyển đi học đại học 

 1. Học ở  trong nước:  

 1.1. Trúng tuyển vào đại học trong nước nguyện vọng 1 và phù hợp với ngành 

học do thành phố quy định. 

 1.2. Xếp học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt liên tục từ lớp 10 đến lớp 12 hệ phổ 

thông. 

 1.3. Thi tốt nghiệp THPT đạt từ loại khá trở lên. 

 1.4. Đạt từ giải Nhất cấp thành phố trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi. Môn đạt 

giải phải nằm trong các môn thi của khối thi đại học hoặc đạt thủ khoa cấp trường trong 

kỳ thi tuyển sinh đại học (không tính điểm cộng thêm).  

 Ngoài ra, những học sinh đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, 

nếu đỗ tốt nghiệp loại khá trở lên và là con thương binh, liệt sỹ hoặc cán bộ đoàn hay 

cán bộ lớp tích cực (từ phó bí thư chi đoàn, lớp phó trở lên ở lớp cuối cấp) thì có thể 

được xét chọn tham gia Dự án. 

 1.5. Có sức khoẻ tốt. 

 1.6. Lý lịch gia đình rõ ràng; gia đình và bản thân học sinh chấp hành tốt các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước. 

1.7. Tích cực tham gia hoạt động xã hội, đoàn thể, văn nghệ, thể thao; có uy tín 

đối với tập thể. 

 2.  Học ở  nước ngoài: 

 Những học sinh đã đăng ký tham gia Dự án đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau 

đây thuộc diện được xem xét chọn đi học đại học ở nước ngoài: 

 2.1. Trúng tuyển vào đại học trong nước nguyện vọng 1 và phù hợp với ngành 

học do thành phố quy định. 

 2.2. Xếp học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt liên tục từ lớp 1 đến lớp 12 hệ phổ 

thông. 

 2.3. Thi tốt nghiệp THPT đạt từ loại khá trở lên. 

 2.4. Đạt từ giải Nhất cấp thành phố trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi. Môn đạt 

giải phải nằm trong các môn thi của khối thi đại học hoặc đạt thủ khoa cấp trường trong 

kỳ thi tuyển sinh đại học (không tính điểm cộng thêm).  

 2.5. Có khả năng ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào tạo học sinh được cử đi 

học. 

 2.6. Có sức khoẻ tốt. 

 2.7. Lý lịch gia đình rõ ràng; gia đình và bản thân học sinh chấp hành tốt các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước. 

2.8. Tích cực tham gia hoạt động xã hội, đoàn thể, văn nghệ, thể thao; có uy tín 

đối với tập thể. 

 Ngoài ra, tùy theo chỉ tiêu đào tạo hàng năm, những trường hợp chỉ đạt học lực 

giỏi, hạnh kiểm tốt từ lớp 6 đến lớp 12 hoặc từ lớp 10 đến lớp 12, nếu có thành tích học 

tập đặc biệt xuất sắc trong 12 năm học phổ thông, Hội đồng xét tuyển sẽ đề xuất lãnh 

đạo thành phố xem xét. 
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 IV. Về chỉ tiêu, ngành nghề 
 Tùy theo nhu cầu đào tạo của thành phố, hàng năm UBND thành phố sẽ quy 

định danh mục ngành đào tạo và chỉ tiêu đào tạo cho từng ngành học cụ thể.  

  

 Trong trường hợp số học sinh tham gia Dự án nhiều hơn chỉ tiêu, các tiêu chuẩn 

về thành tích học tập (xếp loại học lực, thi tốt nghiệp và giải học sinh giỏi các môn văn 

hóa) có thể được quy thành điểm; trên cơ sở đó, Hội đồng xét tuyển xét theo điểm từ 

cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cách tính điểm cụ thể do Hội đồng xét tuyển 

đề xuất. 

  

 V. Về loại hình đào tạo và xác định trường đào tạo 

 1. Trong khuôn khổ Dự án, chỉ cho phép học sinh theo học hệ đại học, không 

cho phép học hệ cao đẳng rồi chuyển lên bậc đại học; không hỗ trợ cho việc đào tạo 

sau đại học. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xác định cơ sở đào tạo, quốc gia đào 

tạo để gửi học sinh đi học theo ngành nghề và chỉ tiêu của thành phố. Danh mục các 

quốc gia và cơ sở giáo dục mà thành phố gửi học sinh đi đào tạo sẽ được công bố hàng 

năm. 

 

VI. Về kinh phí đào tạo  

 Kinh phí đầu tư cho Dự án được chi cho các nội dung sau: 

1. Chi hỗ trợ cho học sinh và công tác quản lý Dự án: 

a. Chi hỗ trợ cho học sinh: 

- Học phí nộp cho cơ sở đào tạo. 

- Học bổng (hỗ trợ việc ăn ở, đi lại, học tập, bảo hiểm và các vấn đề khác cho 

học sinh). 

Dự kiến mức đầu tư kinh phí cho mỗi học sinh như sau: 

- Đào tạo tại các trường đại học trọng điểm trong nước: Ngân sách thành phố hỗ 

trợ được quy định theo các khu vực: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành 

phố Huế, thành phố Đà Nẵng. Mức hỗ trợ từ 10.000.000 VNĐ đến 30.000.000 

VNĐ/năm học/học sinh (tính 10 tháng/năm học).    

 - Đào tạo tại các trường đại học nước ngoài: Ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí 

đào tạo trên cơ sở yêu cầu của từng trường, nhưng tối đa không quá 15.000 USD/năm 

học/học sinh (tính 10 tháng/năm học) đối với các học sinh đi học tại các nước: Úc, 

Vương quốc Anh và Hoa Kỳ; tối đa không quá 10.000 USD/năm học/học sinh (tính 10 

tháng/năm học) đối với các học sinh đi học tại Cộng hòa Pháp và các nước còn lại. 

Phần chi phí vượt quá các mức trên do gia đình học sinh cam kết tự đảm bảo.  

 Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng xét tuyển có thể đề xuất mức hỗ trợ cao 

hơn để lãnh đạo thành phố xem xét. 

Định mức kinh phí hỗ trợ cho mỗi học sinh nêu trên chỉ tính cho năm thứ nhất 

và được điều chỉnh cho các năm sau căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học 

sinh tại trường đại học trên nguyên tắc học bổng không bình quân.  
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 Những học sinh thuộc dự án trúng tuyển vào năm thứ nhất thuộc diện nào (trong 

nước hay ở nước ngoài) thì được hưởng sự hỗ trợ kinh phí theo diện đó. Riêng đối với 

những học sinh được chọn cử đi học nước ngoài trong quá trình đang học đại học thì 

kể từ thời điểm đi nước ngoài trở đi được hưởng hỗ trợ theo diện học sinh học nước 

ngoài.     

 Đối với học sinh học tại các cơ sở đào tạo đại học theo tín chỉ được thực hiện 

theo quy định riêng. 

b. Chi hỗ trợ công tác quản lý, điều hành dự án: Đi lại liên hệ công tác, hội nghị, 

khen thưởng; thông tin liên lạc và các vấn đề liên quan khác. 

 

 2. Phương thức hỗ trợ kinh phí: 

 - Việc đầu tư đào tạo học sinh ở bậc đại học từ nguồn ngân sách thành phố được 

thực hiện theo phương thức trực tiếp đến từng học sinh. 

 - Học sinh thuộc diện được UBND thành phố đầu tư kinh phí đào tạo đại học 

phải có cam kết của gia đình và bản thân học sinh là sau khi tốt nghiệp đại học về phục 

vụ tại thành phố từ 7 năm trở lên. Việc cam kết đó được thực hiện bằng hợp đồng trách 

nhiệm có sự chứng nhận của cơ quan luật pháp và điều chỉnh bằng pháp luật Nhà nước 

Việt Nam. Nếu gia đình và học sinh không thực hiện đúng hợp đồng, phải đền bù gấp 

5 (năm) lần toàn bộ kinh phí do Nhà nước đầu tư kể từ khi bắt đầu vào học đại học (có 

tính theo lãi suất lũy tiến cho vay tiêu dùng từng kỳ). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính để có văn bản cụ thể hoá việc 

tính đền bù này sau khi Dự án được phê duyệt. 

 

  3. Dự kiến nguồn ngân sách đào tạo:  

Ngân sách chi cho dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước 

gồm các nguồn: 

- Nguồn từ ngân sách của thành phố. 

- Nguồn tài trợ của các tổ chức kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp. 

- Nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

Các nguồn trên được tập hợp thành một quỹ chung, gọi là “Quỹ học bổng đào 

tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài dành cho học sinh 

các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban 

hành Quy chế sử dụng Quỹ học bổng này. 

 

VII. Một số quy định khác 

 -  Việc cử đi học nước ngoài chỉ thực hiện đối với các học sinh có đăng ký tham 

gia Dự án trước khi nhập học năm thứ nhất bậc đại học.  

 - Tùy theo chỉ tiêu đào tạo hàng năm, những học sinh đăng ký tham gia dự án 

chậm hơn thời điểm nêu trên, nhưng vẫn thuộc năm học đầu tiên bậc đại học, nếu có 
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thành tích học tập đặc biệt xuất sắc trong thời gian học phổ thông và đại học hoặc 

những trường hợp đặc biệt khác, Hội đồng xét tuyển sẽ đề xuất để lãnh đạo thành phố 

xem xét. 

- Đối với học sinh chưa đạt yêu cầu về ngoại ngữ của cơ sở đào tạo ở nước ngoài, 

được bảo lưu kết quả xét chọn đi học nước ngoài trong thời gian năm thứ nhất bậc đại 

học để học ngoại ngữ, chi phí học ngoại ngữ do học sinh và gia đình tự lo. 

- Những học sinh đạt kết quả xuất sắc trong quá trình học tập ở các cơ sở đào 

tạo đại học, nếu được cấp học bổng khác, những học sinh này có thể nhận với điều kiện 

thực hiện đầy đủ những cam kết tại điểm VI.2, Phần thứ hai của Dự án này. 

 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thành lập Hội đồng xét tuyển học sinh tham gia Dự án đào tạo bậc đại học 

tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho 

học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thành phần 

Hội đồng gồm: 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng: Chủ tịch Hội đồng. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phó Chủ tịch Thường trực. 

- Giám đốc Sở Nội vụ: Phó Chủ tịch. 

- Các ủy viên: Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố. 

- Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Uỷ viên thư ký. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Là cơ quan thường trực quản lý Dự án, có nhiệm 

vụ: 

 - Tổ chức thực hiện Dự án có hiệu quả. 

 - Đề xuất chọn trường, cơ sở giáo dục để cử học sinh đi học. 

 - Phối hợp với Sở Nội vụ, trình lãnh đạo thành phố đề xuất chỉ tiêu, ngành nghề 

và trường đào tạo hàng năm để cử học sinh đi học và công bố cho học sinh đăng ký 

tham gia Dự án trước kỳ thi tuyển sinh đại học, chậm nhất vào tháng 2 hàng năm.  

 - Chỉ đạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức việc theo dõi tình hình học 

tập và rèn luyện của học sinh trong suốt thời gian học tập cho đến khi tốt nghiệp đại 

học, về nhận công tác tại thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ học bổng đào tạo bậc đại học tại các 

cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài dành cho học sinh các trường THPT trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

3. Sở Nội vụ: 

 - Xác định chỉ tiêu và ngành nghề đào tạo từng năm, báo cáo UBND thành phố 

thông qua vào tháng 12 hàng năm.  
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 - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan trong việc xây 

dựng các kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm. 

- Tham mưu cho UBND thành phố sử dụng số sinh viên tham gia Dự án sau khi 

tốt nghiệp đại học, sau đại học trở về công tác tại thành phố Đà Nẵng. 

 

4. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức xúc tiến và liên 

kết với các cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín ở nước ngoài nhằm giới thiệu học sinh 

tham gia Dự án. 

 

5. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng: Chịu trách nhiệm bố trí vào dự 

toán chi ngân sách hàng năm cho Dự án, đảm bảo cấp kinh phí kịp thời cho học sinh 

được xét chọn tham gia Dự án./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

Hoàng Tuấn Anh 
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Dự kiến danh mục ngành nghề đào tạo 

(Dành cho năm học 2006-2007) 

  

 1. Công nghệ thông tin 

2. Điện tử - Viễn thông 

3. Công nghệ sinh học 

4. Công nghệ tự động hoá 

5. Cơ điện tử - sản xuất tự động 

6. Y khoa 

7. Dược 

8. Kiến trúc 

9. Xây dựng (ngành dân dụng và công nghiệp) 

10. Giao thông (ngành cầu, đường, vận tải công cộng) 

11. Quản lý đô thị, quản lý du lịch, quản lý văn hoá, quản lý giáo dục 

12. Quản lý thị trường bất động sản; quản lý thị trường tài chính, quản lý môi 

trường, quản lý công nghiệp, quản lý dự án 

13. Văn hóa - Nghệ thuật 

14. Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng 

Trung Quốc 

15. Giáo viên một số môn học theo yêu cầu của ngành giáo dục và đào tạo./. 

 

Dự kiến danh mục các quốc gia 

để cử học sinh đi đào tạo ở nước ngoài 

(Dành cho năm học 2006-2007) 

 

 1. Liên bang Nga 

 2. Trung Quốc 

 3. Vương quốc Anh 

 4. Cộng Hoà Pháp 

 5. Cộng hoà Liên bang Đức 

 6. Thụy Sỹ 

 7. Hoa Kỳ 

 8. Australia 

 9. Canada 

 10. Singapore 

 11. Nhật Bản 

 12. Hàn Quốc 

 13. Thái Lan. 

14. New Zealand 

15. Ấn Độ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

––––––––––– 

Số: 33/2006/QĐ-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 Đà Nẵng, ngày 12  tháng 4 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án tổ chức Chợ việc làm định kỳ 

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 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 

qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2006;  

Căn cứ Đề án giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động của thành 

phố ban hành kèm theo Quyết định số 142/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 

2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Chợ việc làm định kỳ 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 

hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Đề án nêu trên. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
  

 

 Hoàng Tuấn Anh
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 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 –––––––– –––––––––––––––––––––––– 

 

ĐỀ ÁN 

Tổ chức Chợ việc làm định kỳ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2006/QĐ-UB ngày 12  tháng 4 năm 2006 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

 

Phần mở đầu 

 

Quá trình cải cách kinh tế đã mang lại những thay đổi nhất định, trong đó có 

những thay đổi liên quan đến việc phân bổ và sử dụng lực lượng lao động theo hướng 

nhu cầu của thị trường. Thị trường lao động cũng như các thị trường khác, bước đầu 

đã hình thành giao dịch việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn đầu, cần có những hoạt động thúc đẩy thị trường lao động phát 

triển, việc tổ chức Chợ việc làm định kỳ là một trong những hoạt động đó. 

Tổ chức Chợ việc làm định kỳ là một hoạt động quan trọng để xúc tiến việc làm 

cho người lao động. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế, đô thị hoá tăng nhanh, 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ rệt của thành phố đã tạo ra nhiều việc làm mới, thu 

hút nhiều lao động đến làm việc. Các chính sách hỗ trợ việc làm trực tiếp như hoạt 

động giới thiệu việc làm, tổ chức Hội chợ việc làm đã góp phần gắn kết cung-cầu lao 

động, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần làm ổn định xã hội và phát 

triển thành phố. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động thành phố, việc xây dựng đề 

án tổ chức Chợ việc làm định kỳ của thành phố là một bước phát triển mới trong cách 

thức giải quyết việc làm, nhằm thực hiện mục tiêu “có việc làm” trong Chương trình 

xây dựng “Thành phố 3 có”. 

Cơ sở xây dựng đề án 

- Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; 

- Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2006; 

- Đề án giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động của thành phố ban 

hành kèm theo Quyết định số 142/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 
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Phần I 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

1. Khái quát về hoạt động giới thiệu việc làm và tổ chức Hội chợ việc làm giai 

đoạn 2001-2005 

Giai đoạn 2001-2005, toàn thành phố giải quyết việc làm cho trên 115.000 lao 

động, bình quân hàng năm có khoảng 23.000 lao động được giải quyết việc làm, trong 

đó thông qua hoạt động giới thiệu việc làm tại các trung tâm giới thiệu việc làm trên 

địa bàn thành phố và các lần tổ chức Hội chợ việc làm đã hỗ trợ giải quyết việc làm 

cho người lao động chiếm 33,1% so với tổng số lao động được giải quyết việc làm 

trong năm. Cụ thể: Năm 2001, tuyển dụng lao động thông qua các trung tâm giới thiệu 

việc làm gần 4.800 lao động, năm 2005 là 7.800 lao động; qua các lần tổ chức Hội chợ 

việc làm năm 2000 tuyển dụng gần 1.400 lao động, năm 2004 tuyển dụng hơn 2.500 

lao động. 

2. Sự cần thiết ban hành đề án 

- Hoạt động giới thiệu việc làm trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, các trung tâm giới thiệu việc làm hoạt động còn phân tán, năng lực còn hạn 

chế, thông tin thị trường lao động chưa được tập trung. Việc thu thập, phân tích, chia 

sẻ thông tin để cung cấp cho người lao động, người sử dụng lao động cũng như các đối 

tượng có nhu cầu chưa thành hệ thống, chưa đáp ứng được yêu cầu. Số lao động được 

gắn kết việc làm từ hoạt động giới thiệu việc làm còn chiếm tỷ lệ thấp, đạt 33,1% tổng 

số giải quyết việc làm hàng năm. 

- Thành phố đã tổ chức 4 lần Hội chợ việc làm và đã đạt được một số kết quả nhất 

định, song chưa được tổ chức thường xuyên, các hoạt động diễn ra trong Hội chợ việc 

làm chưa phong phú, thông tin thị trường lao động cung cấp trong hội chợ còn thiếu, 

thời gian gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn tuyển dụng diễn ra ngắn, nên số lượng người lao 

động đến với hội chợ đông, nhưng số người gặp gỡ, phỏng vấn chiếm tỷ lệ thấp, chưa 

tạo được thói quen tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ việc làm, vẫn còn những hạn chế nhất 

định trong việc tạo điều kiện để người lao động tìm được việc làm phù hợp. 

Do vậy, việc tổ chức Chợ việc làm định kỳ hàng tháng, với các hoạt động thiết 

thực để giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp là cần thiết. 

 

Phần II 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

 

Tổ chức Chợ việc làm nêu trong đề án này là tổng hợp các hoạt động gặp gỡ, trao 

đổi, tư vấn, sơ tuyển, phỏng vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh; cung cấp, xử lý 

thông tin thị trường lao động của các đối tượng tham gia Chợ việc làm, được cơ quan 

nhà nước của thành phố đứng ra tổ chức định kỳ, với cách thức tổ chức có hệ thống, 

diễn ra tại một địa điểm nhất định trong thành phố.  
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I. Mục tiêu 

- Từ năm 2006, nâng tỷ lệ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động thông 

qua hoạt động giới thiệu việc làm từ 33,1% hiện nay lên 40-50% tổng số lao động được 

giải quyết việc làm. Cụ thể: Bình quân hàng năm, số lao động tìm được việc làm thông 

qua Chợ việc làm khoảng 14.000 đến 16.000 lao động, góp phần thực hiện mục tiêu 

của Đề án giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động của thành phố ban hành 

kèm theo Quyết định số 142/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động đáp ứng nhu cầu của các đối 

tượng tham gia. 

II. Đối tượng tham gia 

- Người lao động có nhu cầu tìm việc làm và học nghề; 

- Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động và cung ứng lao 

động; 

- Các đơn vị xuất khẩu lao động; 

- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề; 

- Các trung tâm giới thiệu việc làm; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. 

III. Thời gian, địa điểm tổ chức 

1. Thời gian 

Chợ việc làm định kỳ được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật của tuần đầu 

tháng. Phiên đầu tiên được tổ chức vào tháng 5 năm 2006. 

2. Địa điểm 

- Trước mắt, Chợ việc làm được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin thành 

phố Đà Nẵng (số 84, đường Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng). 

- Về lâu dài, bố trí địa điểm tổ chức Chợ việc làm tại Trung tâm Hội nghị triển 

lãm quốc tế. 

IV. Các hoạt động chủ yếu tại Chợ việc làm 

1. Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, sơ tuyển, phỏng vấn, tuyển dụng lao 

động; đăng ký tìm việc làm, đăng ký tuyển dụng, đăng ký xuất khẩu lao động, đăng ký 

học nghề. 

2. Giữa các phiên Chợ việc làm, tổ chức các hoạt động đăng ký tìm việc làm, 

đăng ký tuyển dụng; thu thập, phân tích, cung cấp thông tin thị trường lao động, bao 

gồm các thông tin về cung, cầu lao động, về chế độ, chính sách lao động, việc làm, tiền 

lương, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; 
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V. Các giải pháp thực hiện 

1. Giao thêm nhiệm vụ; bổ sung biên chế, cơ sở vật chất cho Trung tâm Giới 

thiệu việc làm thành phố Đà Nẵng 

1.1. Giao thêm nhiệm vụ 

- Hàng tháng, mở phiên Chợ việc làm; 

- Hàng ngày, tổ chức các hoạt động thu thập, phân tích, xử lý, cung cấp thông tin 

thị trường lao động cho các đối tượng có nhu cầu; tư vấn chính sách lao động-việc làm, 

đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; tiếp nhận đăng ký tìm việc làm, học nghề và tuyển 

dụng lao động; 

- Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Chợ việc làm; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Chợ việc làm và hoạt động thông tin thị 

trường lao động phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn; 

- Tổ chức các hoạt động khác khi có yêu cầu. 

1.2. Tổ chức bộ máy 

Bổ sung 7 cán bộ hợp đồng cho Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố để thực 

hiện các nhiệm vụ nói trên. 

1.3. Cơ sở vật chất 

Chợ việc làm được đầu tư, trang bị ban đầu, gồm: 

- Các phòng làm việc, phỏng vấn; 

- Trang bị các máy vi tính nối mạng internet; 

- Hệ thống máy móc, thiết bị và các trang bị cần thiết khác. 

2. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, địa phương và trong quần chúng nhân dân thành phố cũng như các địa 

phương lân cận về tổ chức và hoạt động của Chợ việc làm, qua đó nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của các ngành, các cấp và thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tham gia tích cực 

của người sử dụng lao động và người lao động. 

3. Tổ chức các hoạt động thông tin thị trường lao động 

- Tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động từ các nguồn: 

+ Các cuộc điều tra định kỳ và chuyên đề về lao động-việc làm; 

+ Các báo cáo thống kê của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị; 

+ Kết quả đăng ký tìm việc, tuyển dụng lao động; 

+ Kết quả đăng ký qua mạng internet tại website “Người tìm việc - việc tìm 

người”, địa chỉ http://www.vieclamdanang.net và trên các website, báo điện tử khác; 

+ Hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn; 

http://www.vieclamdanang.net/
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+ Các doanh nghiệp, đơn vị xuất khẩu lao động; 

+ Các trường, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn. 

- Tổng hợp, phân tích thông tin thị trường lao động bao gồm: Thông tin về lao 

động-việc làm, tiền lương, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, cơ hội tìm việc, các chính 

sách đào tạo nghề, tạo việc làm... 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động qua mạng internet, các phương tiện thông 

tin, báo cáo, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin. 

VI. Kinh phí triển khai đề án 

1. Kinh phí mua sắm, sửa chữa, trang bị ban đầu : 264,5 triệu đồng 

2. Kinh phí hoạt động 8 tháng năm 2006 : 165,5 triệu đồng 

(Có phụ lục dự toán nhu cầu kinh phí kèm theo) 

3. Kinh phí hàng năm, từ năm 2007 trở đi: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm. 

 

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. Phân công trách nhiệm 

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Là cơ quan thường trực đề án, có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các phiên Chợ việc làm và tổ chức hoạt 

động thông tin thị trường lao động theo nội dung đề án được phê duyệt; 

- Chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố củng cố, nâng cao năng lực 

để tổ chức thành công Chợ việc làm của thành phố; 

- Xây dựng Quy chế điều hành phiên Chợ việc làm. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất 

kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư ban đầu và kinh phí hoạt động hàng năm bảo đảm 

cho hoạt động của Chợ việc làm; 

- Cung cấp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cho Chợ việc làm 

thông qua việc đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư. 

3. Sở Tài chính 

Thẩm định, bố trí và đảm bảo kinh phí kịp thời để thực hiện Đề án. 

 

4. Sở Nội vụ 
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Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung biên chế cho Trung tâm Giới 

thiệu việc làm thành phố để thực hiện Đề án. 

5. Sở Văn hóa-Thông tin 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin thành phố bố trí, bàn giao mặt bằng để tổ 

chức Chợ việc làm; tổ chức thông tin, tuyên truyền về Chợ việc làm. 

6. Các Sở Công nghiệp, Thuỷ sản - Nông - Lâm, Thương mại, Du lịch, Xây 

dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Liên minh Hợp tác xã, Trung 

tâm xúc tiến đầu tư 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển của ngành, dự báo nhu 

cầu sử dụng lao động, kịp thời cung cấp thông tin cho Chợ việc làm; 

- Vận động các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia 

Chợ việc làm. 

7. Đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể 

Tuyên truyền chủ trương và vận động hội viên, đoàn viên tham gia Chợ việc làm, 

tạo thói quen tìm việc làm tại Chợ việc làm. 

8. Các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động 

- Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng, tuyển dụng 

lao động theo quy định của pháp luật lao động; 

- Cung cấp thông tin về nhu cầu lao động, điều kiện làm việc, chính sách đối với 

người lao động và tham gia tuyển dụng lao động tại Chợ việc làm. 

9. Các Trung tâm giới thiệu việc làm 

- Tổ chức đăng ký tìm việc, đăng ký tuyển dụng lao động và tham gia Chợ việc 

làm; 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình giới thiệu việc làm và thường xuyên cung cấp thông 

tin cho Chợ việc làm. 

10. Các đơn vị xuất khẩu lao động; các trường, cơ sở đào tạo nghề 

Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ; cung cấp thông tin có liên quan 

và tham gia Chợ việc làm. 

11. UBND các quận, huyện 

- Phổ biến chủ trương và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các hoạt 

động, cung cấp thông tin về lao động-việc làm; 

- Tuyên truyền, vận động người lao động trên địa bàn tham gia các phiên Chợ 

việc làm. 

 

 

12. Các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài phát thanh truyền hình 
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Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tích cực hỗ trợ 

thông tin tuyên truyền về Chợ việc làm. 

II. Chế độ báo cáo 

- Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; các hội, đoàn thể; các cơ 

sở đào tạo nghề; các trung tâm giới thiệu việc làm; các tổ chức, đơn vị sử dụng lao 

động có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tham gia thực hiện đề án 

này và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm cho Uỷ ban nhân dân thành phố 

(thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội). 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo 

định kỳ 6 tháng, hàng năm cho Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Đề 

án này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, các sở, 

ban, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể kịp thời báo cáo UBND thành phố (thông 

qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 Hoàng Tuấn Anh 
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PHỤ LỤC DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ 

ĐVT: Triệu đồng 

 

STT Danh mục 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I Đầu tư, mua sắm ban đầu   264,5 

1 Sửa chữa mặt bằng nơi làm việc, mua 

sắm bàn ghế, hệ thống điện, nước (tại 

84, Hùng Vương). 

 (Có dự toán chi 

tiết đính kèm) 

199,6 

2 Mua máy vi tính (bộ) 07 8,5 59,5 

3 Mua router speed touch (01 tại Trung 

tâm GTVL TP; 01 tại 84 Hùng 

Vương) 

02 2,7 5,4 

II Kinh phí hoạt động thường xuyên 8 

tháng, năm 2006 

  165,5 

1 Chi phí tiền lương, tiền công, chi khác 

cho 7 cán bộ (8 tháng  1,6 triệu 

đ/tháng/người) 

07 12,8 89,6 

2 Kinh phí thuê 3 đường truyền ADSL 

tại Trung tâm GTVL TP; Chi nhánh 

Trung tâm GTVL Liên Chiểu và tại 

84 Hùng Vương (8 tháng  0,91 triệu 

đ/tháng/đường truyền) 

03 7,3 21,9 

3 In phiếu đăng ký tìm việc   8,0 

4 Tuyên truyền   30,0 

5 Phục vụ trực tiếp 8 phiên chợ 08 2,0 16,0 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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