Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản
Tháng 9
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
14-8-2010 - Quyết ñịnh số 54/2010/Qð-UBND về việc bãi bỏ các văn bản
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy ñịnh thủ tục
hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn
trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội.
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16-8-2010 - Quyết ñịnh số 55/2010/Qð-UBND về việc bãi bỏ các thủ tục
hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường,
xã, thị trấn trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh
vực lao ñộng - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế,
bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội.
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17-8-2010 - Quyết ñịnh số 56/2010/Qð-UBND về công bố văn bản quy
phạm pháp luật hết hiệu lực.

8

17-8-2010 - Quyết ñịnh số 57/2010/Qð-UBND về bãi bỏ văn bản.
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21-8-2010 - Quyết ñịnh số 3680/Qð-UBND về duyệt ñồ án ñiểu chỉnh quy
hoạch chung xây dựng huyện Hóc môn, thành phố Hồ Chí
Minh.

11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
17-8-2010 - Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận 3 năm 2011.

27

19-8-2010 - Quyết ñịnh số 07/2010/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã
hội quận 3.
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/2010/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
quy ñịnh thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân
phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 30/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ðề án ðơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản
lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 07/Qð-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện ðề án ðơn giản hóa thủ tục hành chính trên
các lĩnh vực quản lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 21/Qð-UBND-ðA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án ñơn giản hóa thủ tục
hành chính thực hiện trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 1176/TTr-SNN-VP ngày 06 tháng 8 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay bãi bỏ các văn bản quy ñịnh thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban
nhân dân phường - xã - thị trấn, ñược công bố tại Quyết ñịnh số 3451/Qð-UBND
ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau:
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1. Thủ tục “Phương án hỗ trợ lãi vay trong nuôi tôm (cho dân thuộc diện xóa ñói
giảm nghèo)”, mã số hồ sơ: 101412;
2. Thủ tục “Phương án hỗ trợ lãi vay trong lĩnh vực sản xuất (chăn nuôi, trồng
trọt)”, mã số hồ sơ: 101417;
3. Thủ tục “Xác nhận phương án vay vốn sản xuất”, mã số hồ sơ: 101562.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn,
các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/2010/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân
quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh
trong các lĩnh vực lao ñộng - tiền lương - tiền công, việc làm,
bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 30/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ðề án ðơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản
lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 07/Qð-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện ðề án ðơn giản hóa thủ tục hành chính trên
các lĩnh vực quản lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 21/Qð-UBND-ðA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án ñơn giản hóa thủ tục
hành chính thực hiện trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số
7055/TTr-LðTBXH-VP ngày 26 tháng 7 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện,
phường - xã, thị trấn.
1. Bãi bỏ 13 thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện
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ñược công bố tại Quyết ñịnh số 3492/Qð-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của
Ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể như sau:
1.1. Thủ tục ðăng ký báo cáo giảm lao ñộng trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng
ăn uống - vũ trường - karaoke - khách sạn - nhà trọ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí
Minh, số thứ tự 07 mục XVIII Phần II thuộc lĩnh vực lao ñộng, tiền lương, tiền công,
mã số hồ sơ: 094818.
1.2. Thủ tục ðăng ký khai trình tình hình sử dụng lao ñộng trong lĩnh vực nhà
hàng - cửa hàng ăn uống - vũ trường - karaoke - khách sạn - nhà trọ trên ñịa bàn
thành phố Hồ Chí Minh, số thứ tự 08 mục XVIII Phần II thuộc lĩnh vực lao ñộng, tiền
lương, tiền công, mã số hồ sơ: 094819.
1.3. Thủ tục ðăng ký giảm lao ñộng trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống
- vũ trường - karaoke - khách sạn - nhà trọ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, số
thứ tự 09 mục XVIII Phần II thuộc lĩnh vực lao ñộng, tiền lương, tiền công, mã số hồ
sơ: 094820.
1.4. Thủ tục ðăng ký tăng lao ñộng, số thứ tự 10 mục XVIII Phần II thuộc lĩnh
vực lao ñộng, tiền lương, tiền công, mã số hồ sơ: 094821.
1.5. Thủ tục Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa ñói giảm nghèo, số thứ tự 07
mục XIX Phần II thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế, mã số hồ sơ: 092326.
1.6. Thủ tục Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em, số thứ tự 03 mục
XXI Phần II thuộc lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em, mã số hồ sơ: 092147.
1.7. Thủ tục ðiều tra, lập danh sách hộ ñưa vào diện xóa ñói giảm nghèo, số thứ
tự 02 mục XXIII Phần II thuộc lĩnh vực việc làm, mã số hồ sơ: 097415.
1.8. Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay Quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc
làm cho lao ñộng nghèo (ñối với dự án có mức vốn trên 200 triệu ñồng ñến 500 triệu
ñồng), số thứ tự 05 mục XXIII Phần II thuộc lĩnh vực việc làm, mã số hồ sơ: 097488.
1.9. Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay Quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc
làm cho lao ñộng nghèo (ñối với dự án có mức vốn trên 500 triệu ñồng), số thứ tự 06
mục XXIII Phần II thuộc lĩnh vực việc làm, mã số hồ sơ: 097490.
1.10. Thủ tục ðề nghị xóa hoặc khoanh nợ cho các trường hợp hộ vay vốn xóa
ñói giảm nghèo mất khả năng thanh toán, số thứ tự 07 mục XXIII Phần II thuộc lĩnh
vực việc làm, mã số hồ sơ: 097491.
1.11. Thủ tục Phê duyệt dự án vay vốn Quỹ xóa ñói giảm nghèo của Tổ vượt
nghèo, số thứ tự 08 mục XXIII Phần II thuộc lĩnh vực việc làm, mã số hồ sơ: 097492.
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1.12. Thủ tục ðề nghị phân bổ vốn cho vay các dự án vay vốn của Tổ vượt
nghèo, số thứ tự 09 mục XXIII Phần II thuộc lĩnh vực việc làm, mã số hồ sơ: 097492.
1.13. Thủ tục Xây dựng nhà tình thương từ quỹ vì người nghèo, số thứ tự 21
mục XXIV Phần II thuộc lĩnh bảo trợ xã hội, mã số hồ sơ: 092565.
2. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã,
thị trấn ñược công bố tại Quyết ñịnh số 3451/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm
2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể như sau:
2.1. Thủ tục Xác nhận hộ nghèo, số thứ tự 09 mục XXI Phần II thuộc lĩnh bảo
trợ xã hội, mã số hồ sơ: 101371.
2.2. Thủ tục Xác nhận ñơn xin xe lăn, số thứ tự 11 mục XXI Phần II thuộc lĩnh
bảo trợ xã hội, mã số hồ sơ: 101385.
2.3. Thủ tục Xác nhận ñơn xin mổ mắt miễn phí, số thứ tự 12 mục XXI Phần II
thuộc lĩnh bảo trợ xã hội, mã số hồ sơ: 101398.
2.4. Thủ tục Xác nhận ñơn vay vốn C.E.P, số thứ tự 13 mục XXI Phần II thuộc
lĩnh bảo trợ xã hội, mã số hồ sơ: 101394.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn,
các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/2010/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2055/STP-KTrVB ngày
24 tháng 6 năm 2010 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật quý I
năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008
của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa
cháy rừng năm 2008 - 2009, hết hiệu lực thi hành.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở ban
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Trí
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/2010/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2055/STP-KTrVB ngày
24 tháng 6 năm 2010 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật quý I
năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay bãi bỏ 08 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành do
không còn phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành theo Danh mục ñính kèm.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở ban
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Trí
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DANH MỤC VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 57/2010/Qð-UBND
ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Chỉ thị số 26/CT-UB-KT ngày 08 tháng 6 năm 1995 về tăng cường công tác
quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và thu tiền thủy lợi phí;
2. Chỉ thị số 33/CT-UB-NCVX ngày 14 tháng 10 năm 1996 về việc quản lý vũ
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
3. Công văn số 4636/UB-NC ngày 25 tháng 12 năm 2002 về việc tăng cường
công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên ñịa bàn thành phố;
4. Quyết ñịnh số 51/2004/Qð-UB ngày 08 tháng 3 năm 2004 về thành lập
Trung tâm dịch vụ thẩm ñịnh giá và bán ñấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính;
5. Quyết ñịnh số 93/2004/Qð-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 về ban hành Quy
chế (mẫu) tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm Y tế quận - huyện trực thuộc Ủy ban
nhân dân quận - huyện;.
6. Quyết ñịnh số 227/2004/Qð-UB ngày 05 tháng 10 năm 2004 về việc ban
hành Quy chế hoạt ñộng Ban chỉ ñạo Quản lý và Phát triển thị trường bất ñộng sản
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
7. Chỉ thị số 30/2005/CT-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2005 về triển khai thực
hiện Pháp lệnh số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa 11 về Dân quân tự vệ;
8. Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 về tăng cường các
biện pháp cấp bách, phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn xoắn lá hại lúa trên ñịa bàn
thành phố Hồ Chí Minh./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3680/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính
phủ về quy hoạch xây dựng ñô thị;
Căn cứ ðồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
ñến năm 2025 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 24/Qð-TTg
ngày 06 tháng 01 năm 2010;
Căn cứ Nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn ñã
ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1533/Qð-UBND ngày
05 tháng 4 năm 2009;
Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1578/TTr-SQHKT
ngày 16 tháng 6 năm 2010 gửi ñến ngày 21 tháng 7 năm 2010 về phê duyệt ñồ án
ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn, kèm hồ sơ phê duyệt ñồ án
ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn do Viện Quy hoạch xây dựng
thành phố lập và Công văn số 1109/UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân huyện Hóc Môn về bổ sung Khu trung tâm hành chính huyện trong ñồ án
ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn
thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020 với các nội dung chính như sau:
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1. Vị trí và quy mô nghiên cứu:
1.1. Vị trí: Huyện Hóc Môn nằm về phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, các mặt
giáp giới như sau:
- Phía ðông Bắc giáp Lái Thiêu - tỉnh Bình Dương.
- Phía ðông - ðông Nam giáp quận 12.
- Phía Tây giáp huyện ðức Hòa - tỉnh Long An.
- Phía Nam giáp huyện Bình Chánh.
- Phía Bắc giáp huyện Củ Chi.
1.2. Quy mô nghiên cứu:
- Quy mô diện tích ñất quy hoạch ñiều chỉnh là: 10.943,4ha (so với diện tích ñất
quy hoạch ñược duyệt tại Quyết ñịnh số 6992/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm
1998 là 10.952ha, giảm 8,6ha).
- Dân số hiện trạng năm 2007 là: 276.866 người.
- Dân số dự kiến:
+ ðến năm 2010

: 320.000 người

+ ðến năm 2015

: 400.000 người

+ ðến năm 2020

: 650.000 người.

2. Tính chất và chức năng quy hoạch:
- Cơ cấu kinh tế của huyện trong tương lai là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ và du lịch - nông nghiệp.
- Tính chất, chức năng:
+ Khu dân cư ñô thị hóa và khu dân cư nông thôn góp phần thực hiện giãn dân
của khu vực nội thành cũ và phân bố lại dân cư trên ñịa bàn thành phố.
+ Khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
+ Trung tâm công cộng cấp thành phố khu vực phía Tây Bắc (dịch vụ, thương
mại, văn hóa, giáo dục ñào tạo, thể dục thể thao, công viên văn hóa, vui chơi giải trí,
nghỉ ngơi kết hợp du lịch sinh thái).
+ Cửa ngõ quốc tế ñầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật ñô thị.
3. ðịnh hướng phát triển không gian:

Số 73 - 01 - 9 - 2010

CÔNG BÁO

13

3.1. Phân bố dân cư:
- Dân cư ñô thị: dự kiến khoảng 550.000 người chiếm 84,6% tổng số dân, gồm 6
khu như sau:
+ Khu số 1: Khu dân cư ñô thị Tây Bắc, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn và xã
Xuân Thới Thượng, diện tích 1.306ha:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 12.294 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 90.000 người.
• Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Mật ñộ xây dựng: 30 - 40%.
Tầng cao xây dựng: 2 - 30 tầng.
• Chức năng gồm: khu ở và các công trình công cộng cấp huyện như: trường
trung học phổ thông, trường dạy nghề, bệnh viện, khu văn hóa, thể dục thể thao,
thương mại dịch vụ.
+ Khu số 2: Khu ñô thị Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn và xã Tân Hiệp, diện tích
1.093ha (trong ñó có Khu ñô thị 741,83ha thuộc xã Tân Thới Nhì và xã Tân Hiệp):
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 14.855 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 110.000 người.
• Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Mật ñộ xây dựng: 30 - 40%.
Tầng cao xây dựng: 2 - 35 tầng.
• Chức năng gồm: khu ở và các công trình công cộng như: trường trung học phổ
thông, trường dạy nghề, bệnh viện, khu văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch
vụ.
+ Khu số 3: Khu dân cư Xuân Thới Sơn, Xuân Thới ðông và một phần Xuân
Thới Thượng:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 46.937 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 90.000 người.
• Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Mật ñộ xây dựng: 30 - 40%.
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Tầng cao xây dựng: 2 - 25 tầng.
• Chức năng gồm: khu ở và các công trình công cộng như: trường trung học phổ
thông, trường dạy nghề, bệnh viện, khu văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch
vụ.
+ Khu số 4: Khu dân cư Xuân Thới ðông, Xuân Thới Thượng và xã Bà ðiểm,
diện tích 1.017 ha:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 47.545 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 105.000 người.
• Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Mật ñộ xây dựng: 30 - 40%.
Tầng cao xây dựng: 2 - 30 tầng.
• Chức năng gồm: khu ở và các công trình công cộng như: trường trung học phổ
thông, trường dạy nghề, bệnh viện, khu văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch
vụ.
+ Khu số 5: Khu dân cư thị trấn Hóc Môn, Tân Xuân, Trung Chánh, Thới Tam
Thôn và xã ðông Thạnh, diện tích 1.140ha:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 84.287 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 125.000 người.
• Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Mật ñộ xây dựng: 30 - 40%.
Tầng cao xây dựng: 2 - 30 tầng.
• Chức năng gồm: khu ở và các công trình công cộng như: trường trung học phổ
thông, trường dạy nghề, bệnh viện, khu văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch
vụ.
+ Khu số 6: Khu dân cư sinh thái xã Nhị Bình, diện tích 656ha:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 8.942 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 30.000 người.
• Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Mật ñộ xây dựng: 15 - 20%.
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Tầng cao xây dựng: 2 - 5 tầng.
• Chức năng gồm: khu ở và các công trình công cộng như: trường trung học phổ
thông, thương mại dịch vụ du lịch với quy mô 10ha.
- Dân cư nông thôn ñược tập trung xây dựng tại các ñiểm dân cư lớn tồn tại lâu
dài với quy mô tương ñối phù hợp trên 200 hộ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc xây
dựng hạ tầng cơ sở. Số dân nông thôn dự kiến khoảng 100.000 người chiếm 15,4%
tổng số dân, gồm 3 khu với tổng diện tích 1.666ha như sau:
+ Khu dân cư Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, diện tích 681ha:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 25.350 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 41.000 người.
+ Khu dân cư ðông Thạnh, Thới Tam Thôn, diện tích 600ha:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 28.330 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 36.000 người.
+ Khu dân cư Xuân Thới Sơn, diện tích 385ha:
• Dân số hiện trạng năm 2007 là: 8.326 người.
• Dân số dự kiến năm 2020 là: 23.000 người.
3.2. Trung tâm huyện và các công trình công cộng:
Hệ thống trung tâm và các hạng mục công trình công cộng của huyện bảo ñảm
ñủ các loại hình phục vụ thiết yếu cho dân cư.
3.2.1. Trung tâm hành chính huyện:
- Trung tâm hành chính huyện dự kiến bố trí tại khu ñất có quy mô 4,5ha (cạnh
cụm công nghiệp Khánh ðông thuộc xã Xuân Thới Sơn):
+ Bắc giáp ñường Nguyễn Văn Bứa.
+ Nam giáp cụm công nghiệp Khánh ðông.
+ ðông giáp Quốc lộ 22.
+ Tây giáp khu dân cư hiện hữu.
- Mỗi xã, thị trấn ñều có khu hành chính và các công trình công cộng phúc lợi
cần thiết ñược bố trí tại trung tâm các ñiểm dân cư.
3.2.2. Trung tâm thương mại dịch vụ:
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- Trước mắt tận dụng các cơ sở ñã có và từng bước hoàn thiện ñủ ñiều kiện phục
vụ cho nhu cầu của người dân.
- Khu trung tâm thương mại dịch vụ: ñược bố trí theo tuyến dọc Quốc lộ 22.
- Phát triển các công trình thương mại dịch vụ tại các khu ñô thị mới như: Khu
ñô thị Tây Bắc, Khu ñô thị 741,83ha xã Tân Thới Nhì và Tân Hiệp, Khu ñô thị Bà
ðiểm...
3.2.3. Hệ thống công trình y tế:
- Mỗi ñơn vị ở (10.000 - 20.000 dân) bố trí một cơ sở y tế quy mô 500m2.
- ðầu tư mở rộng bệnh viện ña khoa Hóc Môn hiện hữu.
- Xây mới các bệnh viện tại khu ñô thị 741,83ha xã Tân Thới Nhì và Tân Hiệp,
khu ñô thị Tây Bắc và các khu ñô thị mới trên ñịa bàn huyện.
3.2.4. Công trình giáo dục:
- Mỗi khu ñô thị, xã ñều có bố trí trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở
ñảm bảo ñủ quy mô và bán kính phục vụ, diện tích bình quân một chỗ học là 10m2.
- Hệ thống trường trung học phổ thông, trường dạy nghề cân ñối chung trên ñịa
bàn huyện, bảo ñảm ñủ chỗ cho tất cả học sinh trong ñộ tuổi.
3.2.5. Trung tâm văn hóa:
- Trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ tại khu vực Ngã Ba Giòng - Xuân
Thới Thượng, diện tích ñất khoảng 40ha.
3.2.6. Công trình công cộng cấp Trung ương, thành phố:
- Khu giáo dục ñào tạo tại khu ñô thị Tây Bắc quy mô 300ha.
- Khu công trình công cộng khu ñô thị Tây Bắc 100ha.
- Khu ñô thị 741,83ha xã Tân Thới Nhì và Tân Hiệp: 62ha.
- Trung tâm cai nghiện: 50ha.
- Chợ ñầu mối Tân Xuân: 8ha.
3.3. Công viên cây xanh:
- ðến năm 2020, công viên cây xanh có tổng diện tích là 917ha, chỉ tiêu 14,1
m /người, ñược bố trí tập trung thành từng khu và phân tán tại các khu dân cư.
2

- Khu công viên cây xanh tập trung kết hợp vui chơi giải trí tại xã Xuân Thới
Thượng 200ha; xã ðông Thạnh 90ha; xã Xuân Thới Sơn 50ha.
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- Dọc sông Sài Gòn tổ chức mảng xanh liên hoàn tạo cảnh quan, phát triển du
lịch sinh thái.
- Các khu ở bố trí cây xanh kết hợp thể dục thể thao có quy mô dưới 10ha bố trí
tại các ñơn vị ở.
3.4. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
Tổng diện tích ñất dành phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 1.180ha,
chiếm tỷ lệ 10,8% tổng diện tích toàn huyện, trong ñó gồm:
+ Khu công nghiệp Xuân Thới Thượng, quy mô 300ha.
+ Cụm công nghiệp: gồm 8 cụm với diện tích 531ha gồm:
• Cụm công nghiệp Tân Thới Nhì (thuộc Khu ñô thị 741,83ha xã Tân Thới Nhì
và Tân Hiệp): 87ha.
• Cụm công nghiệp Tân Hiệp (A): 25ha
• Cụm công nghiệp Tân Hiệp (B): 20ha
• Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn (A): 38ha
• Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn (B): 40ha
• Cụm công nghiệp Nhị Xuân: 230ha
• Cụm công nghiệp ðông Thạnh: 36ha
• Cụm công nghiệp Dương Công Khi: 55ha.
- Các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp không ô nhiễm hoặc ít ô nhiễm,
ñược lưu sử dụng xen cài trong khu dân cư gồm:
+ Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện hữu và kho bãi: 316ha.
3.5. ðất các khu công năng khác:
- Nhà máy nước Tân Hiệp 12ha.
- Nhà máy xử lý nước thải Tân Hiệp - 20ha.
- Nhà máy xử lý nước thải tại Bà ðiểm thuộc Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 14ha.
- Nghĩa trang liệt sĩ (3ha) ñược xây dựng kề với khu tưởng niệm Ngã ba Giòng
thuộc xã Xuân Thới Thượng.
- Nghĩa trang huyện (10ha) ñược bố trí gần Nhà máy xử lý rác tại xã ðông
Thạnh.
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- Bến xe Xuyên Á - xã Tân Thới Nhì quy mô 25ha.
- ðất quân sự: 73,6ha.
- Công trình tôn giáo.
- ðất nông nghiệp: dự kiến khoảng 1.200ha dành cho sản xuất nông nghiệp kỹ
thuật cao kết hợp với du lịch sinh thái, chủ yếu phát triển vườn cây ăn trái và cây
kiểng. ðất nông nghiệp ñồng thời giữ chức năng dự trữ phát triển ñô thị và ñược phân
bố tại xã Tân Hiệp (150ha), xã Thới Tam Thôn (178ha), xã Xuân Thới Thượng
(296ha), xã ðông Thạnh (456ha), xã Nhị Bình (50ha) và xã Xuân Thới Sơn (70ha).
4. Cơ cấu sử dụng ñất và các chỉ tiêu quy hoạch:
4.1. Cơ cấu sử dụng ñất:
4.1.1. Giai ñoạn ngắn hạn ñến năm 2010:
Diện tích ñất tự nhiên của huyện Hóc Môn là 10.943,4ha, chia ra:
- ðất dân dụng

: 2.691,98ha, chiếm tỷ lệ 24,6%, trong ñó:

+ ðất ở: 2.328,0ha, chiếm tỷ lệ 21,3% (ñất khu dân cư ñô thị: 896ha, chiếm tỷ lệ
8,2% và khu nông thôn 1.432ha, chiếm tỷ lệ 13,1%).
+ ðất khu hỗn hợp

: 29ha, chiếm tỷ lệ 0,3%

+ ðất công trình công cộng: 168ha, chiếm tỷ lệ 1,5%
+ ðất cây xanh

: 21ha, chiếm tỷ lệ 0,2%

+ ðất giao thông

: 145,98ha, chiếm tỷ lệ 1,3%.

- ðất khác trong khu dân dụng: 355,2ha, chiếm tỷ lệ 3,2%, trong ñó:
+ ðất công trình công cộng cấp thành phố: 327ha, chiếm tỷ lệ 3,0%.
+ ðất tôn giáo

: 28,2ha, chiếm tỷ lệ 0,3%.

- ðất ngoài dân dụng

: 7.896,22ha, chiếm tỷ lệ 72,2%:

+ ðất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kho : 500ha
+ ðất giao thông ñối ngoại

: 44,16ha

+ ðất công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật

: 36,2ha

+ ðất an ninh quốc phòng

: 68,1ha

+ ðất mặt nước sông rạch

: 522,1ha
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+ ðất nông lâm nghiệp

: 6.676,05ha

+ ðất khác

: 49,61ha

4.1.2. Giai ñoạn ñến năm 2015:
- ðất dân dụng: 4.286,91ha, chiếm tỷ lệ 39,2%, trong ñó:
+ ðất ở: 3.230ha, chiếm tỷ lệ 29,5% (ñất khu dân cư ñô thị: 1.907ha, chiếm tỷ lệ
17,4% và khu nông thôn 1.323ha chiếm tỷ lệ 12,1%).
+ ðất khu hỗn hợp

: 50ha, chiếm tỷ lệ 0,5%

+ ðất công trình công cộng

: 252ha, chiếm tỷ lệ 2,3%;

+ ðất cây xanh

: 168ha, chiếm tỷ lệ 1,5%;

+ ðất giao thông

: 586,91ha, chiếm tỷ lệ 5,4%.

- ðất khác trong khu dân dụng: 385,2ha, chiếm tỷ lệ 3,5%, trong ñó:
+ ðất công trình công cộng cấp thành phố: 357ha, chiếm tỷ lệ 3,3%.
+ ðất tôn giáo

: 28,2ha, chiếm tỷ lệ 0,3%.

- ðất ngoài dân dụng: 6.271,29ha, chiếm tỷ lệ 57,3%, trong ñó:
+ ðất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, kho : 850ha
+ ðất giao thông ñối ngoại

: 177,84ha

+ ðất công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật

: 36,2ha

+ ðất an ninh quốc phòng

: 68,1ha

+ ðất mặt nước

: 502,1ha

+ ðất nông lâm nghiệp

: 4.637,05ha

4.1.3. Giai ñoạn ñến năm 2020:
- ðất dân dụng: 6.657,99ha, chiếm tỷ lệ 60,8%, trong ñó:
+ ðất ở: 4.352,22ha, chiếm tỷ lệ 39,8% (ñất khu dân cư ñô thị: 3.031,22ha,
chiếm tỷ lệ 27,7%và khu nông thôn 1.321ha, chiếm tỷ lệ 12,1%).
+ ðất khu hỗn hợp

: 104ha, chiếm tỷ lệ 1,0%

+ ðất công trình công cộng

: 346ha, chiếm tỷ lệ 3,2%;

+ ðất cây xanh

: 917ha, chiếm tỷ lệ 8,4%;

+ ðất giao thông

: 938,77ha, chiếm tỷ lệ 8,6%.
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- ðất khác trong khu dân dụng: 1.004,2ha, chiếm tỷ lệ 9,2%, trong ñó:
+ ðất công trình công cộng cấp thành phố

: 520ha, chiếm tỷ lệ 4,8%.

+ ðất du lịch sinh thái

: 456ha, chiếm tỷ lệ 4,2%.

+ ðất tôn giáo

: 28,2ha, chiếm tỷ lệ 0,3%.

- ðất ngoài dân dụng: 3.281,21ha, chiếm tỷ lệ 30%, trong ñó:
+ ðất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, kho : 1.180ha
+ ðất giao thông ñối ngoại

: 315,22ha

+ ðất công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật

: 98ha

+ ðất an ninh quốc phòng

: 73,6ha

+ ðất mặt nước

: 414,39ha

+ ðất nông lâm nghiệp

: 1.200ha

4.2. Chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:
- ðất dân dụng: 102,4 m2/người.
+ ðất ở

: 67 m2/người.

+ ðất hỗn hợp

: 1,6 m2/người.

+ ðất công trình công cộng

: 5,3 m2/người.

+ ðất công viên cây xanh

: 14,1 m2/người.

+ ðất giao thông

: 14,4 m2/người.

- Quy mô dân số

: 650.000 người.

+ Dân số ñô thị

: 550.000 người.

+ Dân số nông thôn

: 100.000 người.

- Mật ñộ xây dựng

: 30 - 40%.

- Tầng cao xây dựng

: cao nhất 35 tầng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
5.1. Quy hoạch giao thông:
- Tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng theo ñúng lộ giới quy ñịnh, kết
hợp xây mới một số tuyến ñường tạo thành mạng lưới ñường hoàn chỉnh.
- Các tuyến ñường giao thông ñối ngoại:
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+ ðường Quốc lộ 1A, ñường Quốc lộ 22 (ñoạn từ ñường Hương lộ 60 ñến ranh
huyện Củ Chi) có lộ giới 120m.
+ ðường Quốc lộ 22 (ñoạn từ quận 12 ñến ñường Hương lộ 60), ñường Vành
ñai 3 có lộ giới 60m.
- Các tuyến ñường giao thông ñối nội: trên cơ sở các tuyến ñường chính hiện
hữu dự kiến nâng cấp mở rộng theo quy ñịnh lộ giới, hình thành và phát triển thêm
các tuyến ñường chính trong các khu ñô thị.
+ ðường D5 (ñường số 1) và 2 tuyến ñường vòng thuộc khu ñô thị ðại học
Quốc tế Berjaya có lộ giới 60m.
+ ðường Lê Văn Khương, ñường Bùi Công Trừng, ñường ðặng Công Bỉnh,
ñường ðặng Thúc Vịnh, ñường Nguyễn Văn Bứa, ñường Tô Ký (theo tuyến hiện
hữu), ñường Vòng cung Tây Bắc, ñường N6 nối dài, ñường dọc Kênh Xáng, ñường
dọc Rạch Tra, ñường nối Kênh Xáng - Vòng cung Tây Bắc có lộ giới 40m.
+ Các tuyến ñường còn lại có quy mô lộ giới từ 16m ñến 30m.
- Tuyến ñường sắt:
+ Tuyến ñường sắt liên ñô thị thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài Tây Ninh,
trong ñó tại một số ñoạn tuyến có hành lang ñường bộ ở hai bên ñường sắt, trên ñoạn
tuyến bố trí 2 ga dọc ñường , quy mô 0,5 - 1ha cho mỗi ga.
+ Tuyến ñường sắt quốc gia phía Tây thành phố Hồ Chí Minh (Dĩ An - Tân
Kiên) tuyến, trong ñó tại một số ñoạn tuyến có hành lang ñường bộ ở hai bên ñường
sắt.
- Giao thông thủy: gồm sông Sài Gòn, rạch Tra, kênh Xáng (kênh Thầy Cai),
kênh An Hạ và rạch Cầu Mênh. Các kênh rạch khác không có chức năng thủy, chủ
yếu sử dụng cho tiêu thoát nước.
- Bến bãi xe: Dự kiến nâng cấp bến xe An Sương thành bến bãi xe buýt thành
phố, ñảm nhận chức năng giao thông công cộng với quy mô khoảng 1,6ha và xây
dựng mới bến xe Xuyên Á, quy mô 25ha. ðây là bến xe khách liên tỉnh tại cửa ngõ
Tây Bắc thành phố trên ñịa bàn huyện Hóc Môn.
5.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật ñất xây dựng:
- Quy hoạch chiều cao (san nền):
+ Cao ñộ xây dựng khống chế: Hxd ≥ mực nước cao tính toán + chiều cao an
toàn (0,5m).
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+ Khu vực có nền ñất cao trên cao ñộ xây dựng khống chế:
• Chỉ san ủi cục bộ khi xây dựng công trình; hoàn thiện mặt phủ và tổ chức tiêu
thoát nước mặt.
• Với các khu xây dựng mới hiện nay là ñất ruộng, màu cần thiết tôn nền ≥ 0,5m
tránh úng ngập và ảnh hưởng của mực nước ngầm.
+ Cao ñộ nền thiết kế: từ 12,50m ñến 2,0m.
+ Hướng ñổ dốc: theo hướng dốc ñịa hình tự nhiên (từ các triền cao về phía
kênh, rạch ở vùng thấp).
+ ðộ dốc nền thiết kế: từ 0,3% ñến 10%.
+ Khu vực có nền ñất thấp dưới cao ñộ xây dựng khống chế:
• Khu hiện hữu cải tạo: khuyến cáo nâng dần nền công trình, nền ñường theo cao
ñộ xây dựng khống chế khi có ñiều kiện.
• Khu xây dựng mới: tôn nền triệt ñể.
Cao ñộ nền thiết kế: từ 2,0m ñến 4,54m.
Hướng ñổ dốc: theo hướng dốc ñịa hình tự nhiên, về phía các kênh, rạch và từ
giữa các tiểu khu ra xung quanh.
ðộ dốc nền thiết kế: từ 0,3% ñến 1%.
- Quy hoạch thoát nước mưa:
+ Tận dụng triệt ñể hệ thống kênh rạch, cải tạo nạo vét làm tuyến thoát nước cấp 1.
+ Hướng thoát nước: các tuyến cống có hướng thoát tập trung về phía các kênh,
rạch trong khu vực.
+ Sử dụng hệ thống cống ngầm cho tuyến thoát nước cấp 2, cấp 3.
+ Nối cống theo nguyên tắc ngang ñỉnh, ñộ sâu chôn cống tối thiểu 0,70m.
5.3. Quy hoạch cấp ñiện:
- Chỉ tiêu cấp ñiện:
+ Chỉ tiêu cấp ñiện sinh hoạt: 350 ÷ 1800 KWh/người/năm.
+ Chỉ tiêu cấp ñiện CN: 300 ÷ 400 KW/ha.
- Nguồn cấp ñiện cho huyện Hóc Môn sẽ ñược tiếp tục lấy từ các trạm trung
gian 220/110KV và các trạm 110/15-22KV hiện hữu cải tạo: Hóc Môn, Vĩnh Lộc, Củ
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Chi, Tân Hiệp. Dài hạn sẽ ñược cấp thêm từ các trạm 220/110KV và các trạm
110/15-22KV xây dựng mới: Bình Tân, Bình Chánh, Cầu Bông, Hóc Môn 2, Hóc
Môn 3, ðông Thạnh (trạm An Phú ðông), ðô thị ðại học 1, ðô thị ðại học 2, Công
nghiệp Nhị Xuân.
- Mạng lưới phân phối quy hoạch cấp ñiện phù hợp:
+ Lưới trung thế ñiện áp 22KV ñược xây dựng theo cấu trúc mạch vòng vận
hành hở, mỗi tuyến chính có tiết diện ≥ 240mm2.
+ Lưới hạ thế sử dụng cáp ñồng bọc cách ñiện XLPE chôn ngầm ở các khu dân
cư xây dựng mới, khu chung cư cao tầng, khu công trình công cộng.
+ Riêng lưới ñiện hiện hữu vẫn duy trì cáp vặn xoắn ABC ñi trên không và từng
bước ngầm hóa theo tiến ñộ chỉnh trang ñô thị của khu vực.
+ Trạm biến thế phân phối 15-22/0,4KV xây dựng mới kiểu trạm phòng, trạm
cột, trạm kiosk ñảm bảo bán kính phục vụ cấp ñiện ≤ 200m. Các trạm hiện hữu loại
trạm giàn, treo trên trụ không phù hợp và không ñảm bảo an toàn sẽ ñược tháo gỡ và
thay dần bằng loại trạm cột (trạm ñơn thân), trạm kiosk.
+ ðèn chiếu sáng giao thông sử dụng ñèn cao áp công suất phù hợp và tiết kiệm
hiệu quả năng lượng, gắn trên trụ thép tráng kẽm, lưới cấp ñiện ñược xây dựng ngầm.
5.4. Quy hoạch cấp nước:
- Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước máy thành phố thuộc hệ thống Nhà máy
nước Tân Hiệp (sông Sài Gòn 1), Nhà máy nước kênh ðông và nguồn nước mặt trên
các sông, rạch (sông Sài Gòn, kênh An Hạ, rạch Tra - kênh Thầy Cai, rạch Sa).
- Tiêu chuẩn cấp nước :
+ Cấp nước sinh hoạt

: 180 - 200 lít/người/ngñ.

+ Cấp nước khu vực nông thôn

: 120 - 150 lít/người/ngñ.

+ Cấp nước khu công nghiệp

: 50 m3/ha/ngày.

+ Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 90 lít/s cho 01 ñám cháy, số ñám cháy xảy ra
ñồng thời cùng lúc là 03 ñám cháy.
Tổng nhu cầu dùng nước:
+ Năm 2010: 78.303 - 89.200 m3/ngày.
+ Năm 2015: 151.505 - 180.915 m3/ngày.
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+ Năm 2020: 177.785 - 211.755 m3/ngày.
- Phương án bố trí, thiết kế mạng lưới cấp nước.
5.5. Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường:
a) Thoát nước bẩn:
- Giải pháp thoát nước:
+ Sử dụng hệ thống thoát nước riêng, nước thải ñược thu gom nước về trạm xử
lý tập trung theo từng lưu vực ñể xử lý ñạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra môi trường tự
nhiên.
+ Nước thải công nghiệp ñược xử lý cục bộ trong từng khu công nghiệp, không
ñưa về xử lý chung với nước thải sinh hoạt.
- Tiêu chuẩn thoát nước:
+ Nước thải sinh hoạt

: 180 - 200 lít/người/ngñ.

+ Nước thải khu vực nông thôn : 120 - 150 lít/người/ngñ
+ Nước thải khu công nghiệp

: 50 m3/ha/ngày.

- Tổng lượng nước thải:
+ Khu dân cư:
Năm 2010

: 86.173 - 103.407 m3/ngày.

Năm 2015

: 114.213 - 137.055 m3/ngày.

Năm 2020

: 194.090 - 232.908 m3/ngày.

+ Khu công nghiệp:
Năm 2010

: 20.000 - 22.000 m3/ngày.

Năm 2015

: 34.000 - 37.400 m3/ngày.

Năm 2020

: 47.200 - 51.920 m3/ngày.

- Phương án bố trí thiết kế mạng lưới thoát nước theo từng lưu vực thoát nước.
b) Rác thải và vệ sinh môi trường:
- Tiêu chuẩn rác thải:
+ Rác thải sinh hoạt

: 0,9 - 1,2 kg/người/ngày/ñêm.

+ Rác thải khu công nghiệp

: 0,5 tấn/ha/ngày.
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- Tổng lượng rác thải:
+ Khu dân cư:
Năm 2010

: 298 tấn/ngày.

Năm 2015

: 380 tấn/ngày.

Năm 2020

: 760 tấn/ngày.

+ Khu công nghiệp:
Năm 2010

: 250 tấn/ngày.

Năm 2015

: 425 tấn/ngày.

Năm 2020

: 590 tấn/ngày.

- Phương án xử lý: rác thải ñược thu gom về 07 trạm ép rác kín trước khi vận
chuyển về Khu liên hiệp xử lý rác của thành phố theo quy hoạch.
5.6. Bản ñồ tổng hợp ñường dây ñường ống:
- Việc bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật có thể thay ñổi trong các bước triển
khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) ñảm bảo
theo yêu cầu kỹ thuật.
6. Việc quản lý quy hoạch trên ñịa bàn huyện Hóc Môn cần lưu ý một số
ñiểm sau:
- Dựa vào ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và ñồ án ñiều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng ñược duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần phối
hợp với các Sở, ngành thành phố có liên quan ñể lập danh mục các dự án, chương
trình ñầu tư, các dự án ñầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo thứ tự ưu tiên nhằm hiện
thực hóa ñồ án quy hoạch chung xây dựng.
- Các ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cũng như các dự án ñầu tư
xây dựng trong giai ñoạn ñợt ñầu cần chú ý xác ñịnh ranh giới, quy mô sử dụng ñất
phù hợp, hạn chế di dời giải tỏa và gây xáo trộn tại những khu vực dân cư hiện hữu
ổn ñịnh.
- Cần lưu ý về ranh và diện tích ñất dân cư nông thôn, dân cư ñô thị theo các dự
án ñã duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.
- Về quy hoạch giao thông: Chỉ giới xây dựng sẽ ñược xem xét thẩm ñịnh cụ thể
trong các ñồ án Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng.
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Quy mô các trạm ép rác kín cần có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường cụ
thể (vị trí, quy mô, công suất, loại hình xây dựng trạm, bán kính phục vụ,…).
ðiều 2. Trên cơ sở nội dung ðồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung ñược duyệt,
giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức triển khai
thực hiện nghiên cứu các ñồ án quy hoạch chi tiết trên ñịa bàn huyện Hóc Môn và
trình duyệt theo quy ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch
- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu
tư, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Sở Công
Thương, Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào
tạo, Giám ñốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thành Tài
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 3

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2010/CT-UBND

Quận 3, ngày 17 tháng 8 năm 2010

CHỈ THỊ
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách quận 3 năm 2011

Thực hiện Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách thành phố năm 2011; trên cơ sở dự báo khả năng thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 3 năm 2010, Ủy
ban nhân dân quận chỉ thị Thủ trưởng các phòng - ban - ngành quận, các ñơn vị sự
nghiệp thuộc quận quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, Giám ñốc Công ty
Dịch vụ công ích quận 3 khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách năm 2011 của cơ quan, ñơn vị và ñịa phương mình với những yêu
cầu và nội dung chủ yếu sau:
A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2011
I. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 3 năm 2011
Năm 2011 có vị trí, vai trò quan trọng trong giai ñoạn 2011 - 2015, là năm ñầu
tiên thực hiện Nghị quyết ðại hội ðại biểu ðảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết
ðại hội ðại biểu ðảng bộ quận lần thứ X, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2011 2015) và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2020). ðể quận 3 tiếp
tục phát triển toàn diện, xứng tầm một quận trung tâm của thành phố, tạo ñà cho các
năm kế tiếp, mục tiêu chủ yếu của năm 2011 là “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả
hệ thống chính trị và nhân dân ñể giữ vững ổn ñịnh chính trị, củng cố quốc phòng an
ninh, ñảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc ñẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo môi
trường thuận lợi thu hút ñầu tư, chỉnh trang ñô thị, bảo ñảm an sinh xã hội và nâng
cao chất lượng ñời sống của nhân dân”.
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Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 là:
1. Về kinh tế:
Ổn ñịnh và phát triển cơ cấu kinh tế dịch vụ - thương mại - sản xuất tiểu thủ
công nghiệp, trong ñó ưu tiên phát triển các lĩnh vực có hàm lượng chất xám và giá
trị gia tăng cao như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán; dịch vụ tư vấn; bưu chính
viễn thông và công nghệ thông tin; giao dịch bất ñộng sản; hệ thống các siêu thị,
trung tâm thương mại, khu phố chuyên doanh có quy mô hiện ñại và chất lượng cao.
Sắp xếp, tạo ñiều kiện hình thành, phát triển những khu vực, tuyến ñường với những
ngành hàng ñặc trưng. Gắn phát triển với ñảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường
và an ninh quốc phòng, phấn ñấu khu vực thương mại - dịch vụ có tốc ñộ tăng trưởng
chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của quận.
Tiếp tục ñổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo ñiều kiện phát huy vai
trò Liên hiệp hợp tác xã thương mại quận, các hợp tác xã phường, liên phường; phát
triển nhanh mạng lưới bán buôn và bán lẻ; hoàn tất việc phá sản Xí nghiệp May xuất
khẩu quận, tổ chức bán ñấu giá doanh nghiệp ñối với Công ty Trilimex, và lập thủ tục
giải thể Công ty EPCO.
Tạo môi trường ñầu tư, kinh doanh bảo ñảm bình ñẳng, công khai minh bạch
nhằm thu hút các nhà ñầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế ñầu tư phát triển hạ tầng
và cải tạo, chỉnh trang ñô thị; rà soát tổng thể các dự án mời gọi ñầu tư chỉnh trang ñô
thị trên ñịa bàn, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, ñẩy nhanh tiến ñộ công tác ñền bù giải
tỏa, tái ñịnh cư… tạo ñiều kiện ñưa công trình, dự án ñi vào triển khai thực hiện, góp
phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển ñổi bộ mặt ñô thị của quận.
Tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ giải ngân các công trình, dự án ñầu tư từ nguồn vốn
ngân sách, huy ñộng trong nhân dân, trong ñó ưu tiên ñầu tư cho các công trình, dự
án ñược Nghị quyết ðại hội ðại biểu ðảng bộ quận lần thứ X ñề ra; tăng cường theo
dõi, ñánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn trong tất cả các khâu: quy hoạch,
lập dự án, thẩm ñịnh, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán nhằm bảo ñảm việc quản
lý và sử dụng vốn công khai, minh bạch.
Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân
phường trong việc quản lý hoạt ñộng kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh cá thể; xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra việc
chấp hành pháp luật về giá trên ñịa bàn; phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị
trường gắn với cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chủ
ñộng thực hiện quyết liệt, ñồng bộ và hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm và công tác kiểm tra, kiểm soát, ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
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Tiếp tục thực hiện cải cách, ñơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh
vực quản lý Nhà nước, nhất là ngành thuế nhằm tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho
người nộp thuế và thu hút các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ñầu tư vào quận; phấn
ñấu thu ngân sách ñạt và vượt dự toán ñược giao hàng năm, phân bổ chi ngân sách có
trọng tâm, trọng ñiểm, ñảm bảo phục vụ tốt nhất cho chương trình mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội năm 2011.
2. Về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và ñào tạo, bảo ñảm an
sinh xã hội và các lĩnh vực khác:
2.1. Về phát triển khoa học và công nghệ:
Phấn ñấu tăng dần tỷ trọng ñầu tư hàng năm ñối với công tác khoa học và công
nghệ; tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh; ñẩy mạnh
việc sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý ñể nâng cao năng lực quản
lý và hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, ñơn vị nhà nước.
2.2. Về giáo dục - ñào tạo, dạy nghề:
Nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện ñổi mới chương trình, nội
dung, phương pháp dạy ở các bậc học, cấp học theo quy ñịnh của Bộ và Sở; nâng cao
chất lượng giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học trên ñịa
bàn quận ñến năm 2020; phân kỳ ñầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật
chất trường lớp, ñầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia; ñẩy mạnh xã hội hóa
và tăng cường huy ñộng nguồn lực của xã hội ñầu tư vào lĩnh vực giáo dục - ñào tạo.
2.3. Về bảo ñảm an sinh xã hội:
Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ñặc biệt là công tác giảm
nghèo, tăng hộ khá, tạo việc làm thông qua kế hoạch quản lý và khai thác hiệu quả
cung, cầu lao ñộng trên ñịa bàn. ðẩy mạnh phong trào “ðền ơn ñáp nghĩa”, tích cực
chăm lo cho diện chính sách, thương binh, liệt sĩ, các ñối tượng xã hội, người già,
người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. ðẩy mạnh tiến ñộ và chất lượng thực hiện
chương trình 3 giảm gắn với việc ña dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực
hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.
Giải quyết có hiệu quả những vấn ñề bức xúc của xã hội, tăng cường chăm lo cải
thiện và nâng cao chất lượng ñời sống của nhân dân. Thường xuyên rà soát, tăng
cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí và chính
sách huy ñộng, sử dụng các khoản ñóng góp của nhân dân; ngăn chặn và hạn chế tối
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ña tỷ lệ tái nghiện ma túy, tăng cường các giải pháp quản lý giáo dục và giải quyết
việc làm cho người sau cai nghiện hồi gia
2.4. Về y tế:
Thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng ñồng; nâng cao
chất lượng hệ thống y tế dự phòng ñể chủ ñộng phòng, chống dịch bệnh; tăng cường
công tác tuyền truyền, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết
không ñể xảy ra ngộ ñộc thực phẩm trên ñịa bàn.
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là ñối với người thuộc
diện chính sách có công với Nước, người nghèo.
Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; ñẩy mạnh xã hội hóa, huy ñộng
nguồn lực của xã hội ñầu tư vào lĩnh vực y tế; từng bước bổ sung bác sỹ và ñầu tư cơ
sở vật chất ñể xây dựng các trạm y tế phường ñạt chuẩn quốc gia; nâng cấp, mở rộng
Bệnh viện quận 3; tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt ñộng y dược tư nhân, chất lượng
và giá thuốc trên ñịa bàn.
2.5. Về văn hóa, thể dục thể thao:
Duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây
dựng ñời sống văn hóa khu dân cư”; ñẩy mạnh công tác tuyên truyền vận ñộng nhân
dân thực hiện các chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực
hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội bằng nhiều biện pháp, hình thức thích hợp, có hiệu quả;
tiếp tục các hoạt ñộng thực hiện chủ ñề nếp sống văn minh, mỹ quan ñô thị và cuộc
vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”.
Hoàn thành quy hoạch ngành văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện ñiều chỉnh
quy hoạch ngành nghề kinh doanh lĩnh vực nhạy cảm, quy hoạch về quảng cáo; nâng
cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, ñảm bảo các hoạt ñộng văn
hóa theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế và từng
bước nâng cao ñời sống tinh thần của người dân.
ðẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân;
thực hiện tốt chương trình ñào tạo thế hệ trẻ, nhất là lực lượng vận ñộng viên năng
khiếu của các môn thể thao ñỉnh cao; củng cố và nâng cao hiệu quả ñào tạo, giữ vững
thành tích trong thi ñấu tại các giải của thành phố, quốc gia, quốc tế.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước ñối với lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể
thao; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể
dục Thể thao; ñẩy mạnh xã hội hóa trong ñầu tư hoạt ñộng văn hóa và thể dục thể thao.
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2.6. Về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội:
Bảo ñảm giữ vững ổn ñịnh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn quận.
Xây dựng lực lượng Công an, Quân ñội vững mạnh toàn diện, sẵn sàng xử lý có hiệu
quả các tình huống xảy ra. Triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ; thực hiện ñúng
quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả hai
cấp quận - phường. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc
phòng, an ninh. ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện
Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác
phòng cháy, chữa cháy.
Thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng sát với thực tế, chất
lượng, tiết kiệm và an toàn tuyệt ñối; tăng cường quản lý và tổ chức huấn luyện quân
nhân dự bị; phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt ñộng của lực lượng Bảo vệ dân phố;
tiếp tục hỗ trợ ñầu tư cơ sở vật chất trụ sở Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông ñường bộ,
tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham
gia giao thông; triển khai ñồng bộ các biện pháp ñể giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao
thông kéo dài; duy trì công tác kiểm tra thường xuyên nhằm làm thông thoáng tại các
tuyến ñường, khu vực trọng ñiểm; cương quyết ngăn chặn tái lấn chiếm ñối với các
trường hợp ñã giải tỏa, ñồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị ñịnh
số 34/2010/Nð-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; thực hiện các giải pháp
nhằm kéo giảm tai nạn giao thông cả về 3 mặt (số vụ, số người chết và bị thương).
3. Về quản lý ñô thị và bảo vệ môi trường:
3.1. Về quản lý ñô thị:
Quản lý về chất lượng công trình xây dựng trên ñịa bàn, tăng cường lập lại trật
tự kỷ cương trong quản lý ñô thị, xây dựng.
Hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000; quy hoạch sử dụng
ñất ñến 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020 ñảm bảo phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của quận.
Chủ ñộng cung cấp, ñịnh hướng cho các chủ ñầu tư các tiêu chí quy hoạch kiến
trúc như: các quy ñịnh về bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa dân tộc, khu vực cảnh
quan biệt thự; các chỉ tiêu dân số, mật ñộ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình.. .
Xây dựng kế hoạch ñầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật ñô thị, trong ñó tập trung ở
lĩnh vực giao thông, cải tạo nâng cấp vỉa hè, vận ñộng nhân dân mở rộng hẻm, phủ
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mảng xanh các ñiểm sinh hoạt công cộng và các tuyến ñường trọng ñiểm, nâng cấp
hệ thống cấp thoát nước, cải tạo và nâng cấp các chung cư hư hỏng, xuống cấp.
3.2. Về bảo vệ tài nguyên và môi trường:
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm
của toàn xã hội trong gìn giữ và bảo vệ môi trường. Chủ ñộng thực hiện tốt công tác
phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả
do thiên tai gây ra.
Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, tăng
cường kiểm soát và xử lý triệt ñể các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và chất
thải nguy hại, chất thải y tế; hoàn thiện chương trình chuyển ñổi thời gian thu gom rác
dân lập từ ngày sang ñêm; có những giải pháp cụ thể ñể thực hiện chủ trương về thu
phí vệ sinh và phí môi trường ñối với chất thải rắn thông thường trên ñịa bàn quận.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình chống và xóa ngập nước; kiểm soát,
ngăn chặn không ñể phát sinh ñiểm ngập mới trên ñịa bàn quận; tăng cường phát triển
nguồn và mạng cấp nước ñô thị, ñảm bảo việc cung cấp nước sạch cho nhân dân.
4. Về cải cách hành chính:
Thực hiện cải cách hành chính trên 4 lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục
hành chính và quản lý tài sản công, ñồng thời gắn với mục tiêu xây dựng mô hình
chính quyền ñô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,
hiện ñại, hoạt ñộng có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý
Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng ñội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và
năng lực, ñáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
Trọng tâm của công tác cải cách hành chính là tiếp tục ñề xuất với sở, ngành
thành phố về ñơn giản hóa các thủ tục hành chính, hoàn thiện mô hình “một cửa liên
thông” giữa quận và 14 phường, ñảm bảo và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của
công dân và doanh nghiệp; ñẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
quản lý Nhà nước; công khai các quy trình, thủ tục hành chính cho công dân, doanh
nghiệp thông qua Website quận 3; ñổi mới phương thức ñiều hành, tạo sự công khai
minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường ñối
thoại giữa các ngành, các cấp với cộng ñồng doanh nghiệp và dân cư.
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải
cơ sở, công tác quản lý Nhà nước về tình hình án dân sự, công tác hộ tịch.
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Tổ chức tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời, ñúng pháp luật các khiếu nại,
tố cáo của công dân, không ñể khiếu nại tồn ñọng kéo dài, không ñể phát sinh ñiểm
nóng khiếu kiện ñông người trên ñịa bàn quận.
Tăng cường công tác ñấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ñặc
biệt trong các lĩnh vực quản lý ñất ñai, ñầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn và tài sản
của Nhà nước; ñẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội; kết hợp thanh,
kiểm tra với ñấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.
Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, tổng hợp, ñánh giá và ñề xuất
biện pháp khắc phục tại các cơ quan tổng hợp, cơ quan chuyên môn của quận ñể làm
cơ sở ñiều chỉnh linh hoạt, kịp thời các chính sách và giải pháp thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội quận.
5. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011:
Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011 ñược Nghị quyết ðại hội
ðại biểu ðảng bộ quận lần thứ X thông qua, mỗi phòng, ban, ñơn vị, Ủy ban nhân
dân 14 phường cần rà soát các yêu cầu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý
ñể có biện pháp chỉ ñạo, ñiều hành và tổ chức thực hiện nhằm ñảm bảo thực hiện
thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
II. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách quận 3 năm 2011:
Năm 2011 là năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách mới theo quy ñịnh của Luật
Ngân sách, là cơ sở báo cáo và giải trình với thành phố về số giao ổn ñịnh dự toán
ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo. ðề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ñơn
vị, Ủy ban nhân dân 14 phường khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2011 phải bám
sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ñược giao cho năm 2011 và giai ñoạn
2011 - 2015, xây dựng dự toán theo hướng tích cực, khai thác hết các nguồn thu hợp
pháp, ñảm bảo ñầy ñủ nhu cầu chi theo các chế ñộ, chính sách hiện hành và theo yêu
cầu thực tế của ñịa phương, trong ñó cần chú ý:
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước ñược xây dựng trên cơ sở phương hướng,
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai ñoạn 2011 - 2015, khả năng thực hiện các chỉ
tiêu kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2010; các chính sách chế ñộ hiện hành,
các chế ñộ chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành năm 2011. Dự toán thu phải ñảm
bảo tính tích cực, tính ñúng, tính ñủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo ñúng quy
ñịnh; bám sát các giải pháp trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn
lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý các khoản nợ ñọng thuế. Dự
toán thu tăng tối thiểu 17% so với ñánh giá ước thực hiện năm 2010.
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2. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 ñược xây dựng trong phạm vi
nguồn thu quận ñược hưởng theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước trong thời
kỳ ổn ñịnh ngân sách mới; theo các tiêu chí, ñịnh mức phân bổ ngân sách nhà nước
năm 2011; trên cơ sở ñánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2010, các quy ñịnh
về chính sách, chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các
chương trình, nhiệm vụ, dự án quan trọng, bảo ñảm triệt ñể tiết kiệm, chống lãng phí
ngay từ khâu xây dựng dự toán, trong ñó:
2.1. Các phòng, ban, ñơn vị, Ủy ban nhân dân 14 phường có trách nhiệm ñánh giá,
rà soát các chính sách, chế ñộ, ñịnh mức hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý
ñể ñề xuất sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp. Khi ñề xuất sửa ñổi, bổ sung các chế ñộ, ñịnh
mức cần nắm chắc số lượng ñối tượng, dự kiến nhu cầu kinh phí; tính toán lồng ghép
giữa các chế ñộ sửa ñổi hoặc ban hành mới với các chế ñộ hiện hành; phối hợp với
Phòng Tài chính - Kế hoạch tính toán khả năng cân ñối nguồn ngân sách thực hiện, báo
cáo Ủy ban nhân dân quận ñể trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh.
Khi xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cần Lưu ý sắp xếp thứ
tự ưu tiên theo mức ñộ quan trọng của các chế ñộ, nhiệm vụ cần thực hiện ñể
chủ ñộng trong thực hiện, ñảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu của
cơ quan, ñơn vị trong phạm vi dự toán ngân sách ñược giao.
2.2. Khi bố trí dự toán chi ngân sách cần chú ý:
a) Xây dựng dự toán chi ñầu tư phát triển phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 5 năm 2011 - 2015, Nghị quyết ðại hội
ðại biểu ðảng bộ quận lần thứ X, trong ñó cần:
- Bố trí chi ñầu tư phát triển phải ñảm bảo tập trung vốn cho các công trình, dự
án trọng ñiểm, cấp bách có khả năng hoàn thành ñưa vào sử dụng trong năm 2011,
các dự án, công trình trọng ñiểm, có hiệu quả và các công trình cấp bách khác; hoàn
trả vốn ứng trước kế hoạch ngân sách năm 2011 và các năm trước chưa thu hồi; thanh
toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản ñã hoàn thành của các công trình thuộc
nhiệm vụ của ngân sách Nhà nước.
- Hạn chế bố trí vốn cho các công trình, các dự án khởi công mới chưa thật sự
cấp bách, không có trong quy hoạch ñược duyệt, chưa ñủ thủ tục theo quy ñịnh, có
nhiều vướng mắc về thủ tục ñầu tư, chưa giải phóng mặt bằng.
b) Xây dựng chi sự nghiệp kinh tế theo hướng tiếp tục ñẩy mạnh chủ trương xã
hội hóa, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả ñối với công tác vệ
sinh môi trường, duy tu giao thông và các dịch vụ công ích khác.
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c) Xây dựng chi phí phát triển sự nghiệp giáo dục và ñào tạo, khoa học công
nghệ, sự nghiệp môi trường, quản lý hành chính nhà nước, quốc phòng, an ninh, an
sinh xã hội… theo ñúng chính sách, chế ñộ.
d) Tiếp tục thực hiện Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm
2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính ñối với cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị ñịnh số
43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện chế ñộ tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài
chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập. Khi có chỉ ñạo của Thành phố sẽ thực hiện
thí ñiểm chuyển một số ñơn vị công lập có ñiều kiện sang hoạt ñộng theo cơ chế
doanh nghiệp.
e) Bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch theo ñúng quy ñịnh, ñảm bảo trong
năm 2011 hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch phát triển thời kỳ 2011 - 2020.
f) Bố trí dự phòng ngân sách ñịa phương theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà
nước ñể chủ ñộng ñối phó với thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ quan
trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.
g) Tiếp tục chủ ñộng thực hiện cơ chế tạo nguồn chi cải cách tiền lương theo các
nguyên tắc do Chính phủ quy ñịnh và Bộ Tài chính hướng dẫn (nguồn tiết kiệm 10%
chi thường xuyên, không kể lương và các khoản có tính chất lương; một phần nguồn
thu ñược ñể lại theo chế ñộ; 50% tăng thu ngân sách ñịa phương - không kể tăng thu
tiền sử dụng ñất; các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết
- nếu có).
h) Căn cứ khả năng cân ñối ngân sách ñịa phương, tình hình thực hiện dự toán chế
ñộ hiện hành, xây dựng dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trên cơ sở ñó
ñề nghị ngân sách thành phố bổ sung cho ngân sách quận ñể thực hiện các công trình,
dự án, nhiệm vụ quan trọng theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06
tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân
sách nhà nước và theo Nghị quyết ðại hội ðại biểu ðảng bộ quận lần thứ X.
3. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2011, các phòng, ban, ngành,
ñơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường ñánh giá, phân tích cụ thể kết quả ñạt ñược và
những yếu kém trong công tác quản lý, ñiều hành ngân sách năm 2010, giai ñoạn 5
năm 2006 - 2010 và giai ñoạn 10 năm 2001 - 2010.
4. Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2011 phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa

36

CÔNG BÁO

Số 73 - 01 - 9 - 2010

các cơ quan, ñơn vị ñể ñảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả; phải quán triệt thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; ñảm bảo dự toán ngân
sách ñược xây dựng ñúng chế ñộ, tiết kiệm và có hiệu quả.
5. Các phòng, ban, ngành, ñơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường phải tổng hợp,
báo cáo ñầy ñủ các nhu cầu chi theo quy ñịnh hiện hành; thuyết minh rõ ràng, chi tiết
về dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 theo từng ñơn vị thực hiện, từng nội dung và
từng nhiệm vụ cụ thể. ðối với các nội dung hiện nay chế ñộ chưa quy ñịnh, nhưng
thực tế tại quận có phát sinh, cần phải ñược thuyết minh và lập dự toán cụ thể ñể quận
có cơ sở làm việc với các sở, ngành thành phố.
B. NỘI DUNG VÀ TIẾN ðỘ THỰC HIỆN
I. Nội dung:
1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận cần ñược
chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt ñộng của
các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế trên ñịa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kế
hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, giữ vững ổn ñịnh
chính trị, ñảm bảo quốc phòng - an ninh. Những giải pháp và biện pháp tổ chức thực
hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, ñơn vị; xác ñịnh rõ
phương thức, ñiều kiện và thời gian tổ chức thực hiện.
2. Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quận 6 tháng ñầu
năm, dự ước cả năm 2010 và các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, từng
phòng, ban, ñơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường cần:
a) Tổ chức ñánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 trên cơ sở ñánh giá ñầy ñủ tình hình
thực hiện Quyết ñịnh số 73/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân
dân quận 3.
b) ðánh giá khách quan, trung thực các kết quả ñạt ñược trong năm 2010 so với
mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2010 ñã ñề ra, ñồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ theo kế
hoạch 5 năm 2006 - 2010 và Nghị quyết ðại hội ðại biểu ðảng bộ quận lần thứ IX.
c) Tổ chức ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2006 2010 của ñơn vị mình. Báo cáo ñánh giá phải nêu rõ những mặt làm ñược, mặt chưa
làm ñược, những khó khăn tồn tại, phân tích ñầy ñủ nguyên nhân, rút ra những bài
học kinh nghiệm trong chỉ ñạo, ñiều hành; ñề xuất những biện pháp, giải pháp thực
hiện và các kiến nghị.
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II. Tiến ñộ thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân quận chủ trì tổ chức hướng dẫn khung Kế hoạch kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách năm 2011 cho các phòng - ban - ngành, phường, Công ty
Dịch vụ công ích trước ngày 21 tháng 8 năm 2010.
2. Trên cơ sở khung hướng dẫn, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo số kiểm
tra chi năm 2011, hướng dẫn biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách năm 2011 trước ngày 21 tháng 8 năm 2010.
3. Các phòng - ban - ngành, phường, Công ty Dịch vụ công ích khẩn trương xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011, gửi về
Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 30 tháng 8 năm 2010.
4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Chi Cục Thuế quận 3,
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3 tổng hợp nội dung báo cáo của các phòng - ban ngành, phường, Công ty Dịch vụ công ích ñể dự thảo sơ bộ Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2011, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét
thông qua, chuẩn bị làm việc với các sở, ngành của thành phố trước ngày 05 tháng 9
năm 2010.
5. Căn cứ kết quả thảo luận dự toán ngân sách quận với các sở, ngành thành phố,
giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2011 trình
Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận xem xét.
6. Căn cứ nhiệm vụ thu chi ngân sách do Ủy ban nhân dân thành phố giao, Ủy
ban nhân dân quận 3 giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ dự toán
thu chi ngân sách năm 2011 cho các cơ quan, ñơn vị trực thuộc trước ngày 15 tháng
12 năm 2010.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14
phường, Giám ñốc Công ty Dịch vụ công ích quận 3 tập trung chỉ ñạo và tổ chức thực
hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Hữu
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Số: 07/2010/Qð-UBND

Quận 3, ngày 19 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội
khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận,
phường và Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không
tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp
lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 04
tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ðoàn Kiểm tra liên ngành hoạt ñộng
văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là ðoàn Kiểm
tra liên ngành Văn hóa - Xã hội), ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/2007/QðUBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 tại Công văn số
43/VHTT ngày 04 tháng 6 năm 2010 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 tại Tờ trình số 655/TTr-PNV
ngày 14 tháng 7 năm 2010 và báo cáo thẩm ñịnh số 498/BC-TP ngày 07 tháng 7 năm
2010 của Trưởng Phòng Tư pháp quận 3,
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ quận
3, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3, Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội quận 3, Trưởng Công an quận 3, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch
quận 3, Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14
phường quận 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Hữu
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QUẬN 3

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng
của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 07/2010/Qð-UBND
ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 3)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận là lực lượng hoạt ñộng theo
chế ñộ kiêm nhiệm, ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trên cơ sở phối hợp
các ngành Văn hóa và Thông tin, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Công an, Kinh
tế, Y tế, Quản lý thị trường và các phòng, ban có liên quan ñể phòng, ngừa, ñấu tranh,
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt ñộng văn hóa, dịch vụ văn
hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội, nhằm thiết lập trật tự kỷ cương, pháp luật, bảo vệ
quyền và lợi ích chính ñáng của các tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực quản lý
Nhà nước.
ðiều 2. Phạm vi hoạt ñộng
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có trách nhiệm chủ ñộng kiểm
tra và phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan, trong việc kiểm tra các hoạt ñộng
văn hóa, dịch vụ văn hóa, phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, ñánh bạc và các
hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và
phòng, chống tệ nạn xã hội.
Chương II
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN
ðiều 3. Chức năng
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ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có chức năng kiểm tra, phát
hiện và xác lập hồ sơ vi phạm pháp luật, ñề xuất xử lý kịp thời trong các hoạt ñộng
văn hóa; dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.
ðiều 4. Nhiệm vụ
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có nhiệm vụ:
1. Thường xuyên theo dõi, khảo sát nắm tình hình, tổ chức kiểm tra các hoạt
ñộng trong lĩnh vực văn hóa thông tin, kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống
tệ nạn xã hội trên ñịa bàn quận ñể tham mưu, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
chỉ ñạo các biện pháp nhằm ngăn chặn, ñấu tranh với các tổ chức, cá nhân có dấu
hiệu vi phạm pháp luật.
2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải yêu cầu ñương sự ñình chỉ ngay
hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, xác lập ñầy ñủ hồ sơ vi phạm và
chuyển vụ việc cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñể xử lý theo quy ñịnh của
pháp luật.
3. Chuyển vụ việc vi phạm ñến cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền
ñối với những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.
ðiều 5. Quyền hạn
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có quyền hạn:
1. Yêu cầu cơ quan, các tổ chức, cá nhân và các tổ chức ñoàn thể phối hợp, hỗ
trợ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
2. Yêu cầu chủ cơ sở hoạt ñộng kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh
chấp hành quyết ñịnh kiểm tra, xuất trình các giấy tờ liên quan, cung cấp ñầy ñủ các
vấn ñề có liên quan ñến việc kiểm tra; ñồng thời ñề nghị chủ cơ sở kinh doanh dịch
vụ phải hợp tác, hỗ trợ ðoàn Kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
3. Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính; thực hiện các quyết
ñịnh tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; thực hiện quyết ñịnh khám
người, khám phương tiện, ñồ vật theo thủ tục hành chính, quyết ñịnh khám nơi cất
giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có); ñồng thời phải tiến hành
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4. ðối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của ðoàn Kiểm tra hoặc
hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản, chuyển tài liệu liên quan, tang
vật, phương tiện vi phạm (nếu có) ñến cơ quan có thẩm quyền ñể xử lý.
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Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG
ðiều 6. Cơ cấu của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận ñược tổ chức ở 2 cấp: quận và
phường. Cụ thể:
1. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3 gồm: 01 Trưởng ðoàn, 02
Phó Trưởng ðoàn do ngành Văn hóa và Thông tin quận ñề xuất và hoạt ñộng dưới sự
chỉ ñạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
Các thành viên trong ðoàn do các ngành và các phòng, ban thuộc quận cử ra,
mỗi ñơn vị cử ít nhất từ 1 ñến 2 người (gồm: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã
hội, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Nội vụ, Công an quận, phòng Y tế, phòng
Kinh tế, Phòng Tư pháp, Quản lý thị trường 3B và cán bộ chuyên trách phòng, chống
tệ nạn xã hội quận).
2. Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội phường
Tùy theo tình hình tại ñịa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét
quyết ñịnh số lượng, cơ cấu nhân sự Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội
phường; phân công cán bộ có ñủ năng lực và uy tín làm Tổ trưởng, chỉ huy ñiều hành
Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội phường ñể kiểm tra và xử lý, ngăn chặn kịp
thời những hành vi vi phạm tại ñịa phương, ñồng thời phối hợp với ðoàn Kiểm tra
của thành phố, quận khi có yêu cầu.
ðiều 7. Thẩm quyền thành lập
1. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3 do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận quyết ñịnh thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ðoàn, Phó Trưởng
ðoàn và các thành viên trong ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận theo
ñề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận.
2. Căn cứ vào tình hình tại ñịa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xem
xét quyết ñịnh thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên
trong Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội của phường.
ðiều 8. Hoạt ñộng của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận
1. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận làm việc theo cơ chế phối
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hợp do Trưởng ðoàn ñiều hành mọi hoạt ñộng chung của ðoàn và chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
Trưởng ðoàn có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia ðoàn lịch
công tác trước 3 - 5 giờ ñồng hồ hoặc ñột xuất (khi cần thiết) và nhận xét ñịnh kỳ 06
tháng, 01 năm về kết quả công tác của từng thành viên.
Phó Trưởng ðoàn có trách nhiệm giúp Trưởng ðoàn thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn theo quy ñịnh của Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của
Trưởng ðoàn.
Các thành viên trong ðoàn chịu trách nhiệm trước Trưởng ðoàn hoặc Phó
Trưởng ðoàn về những công việc ñã ñược phân công theo chức năng, nhiệm vụ của
ngành mình ñang công tác.
2. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận do Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận chỉ ñạo, ñiều hành, giám sát hoạt ñộng (theo phân công của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận) và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
3. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận chỉ ñược tiến hành kiểm tra
khi có ít nhất quá ½ thành viên ðoàn Kiểm tra liên ngành trở lên tham gia, trong ñó
phải có Trưởng ðoàn hoặc Phó Trưởng ðoàn và phải xuất trình quyết ñịnh thành lập
ðoàn Kiểm tra, thẻ kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận 3.
Chương IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 9. Mối quan hệ công tác
1. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận
a) Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành
phố và chịu sự chỉ ñạo ñiều hành trực tiếp của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
(theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận).
b) Phối hợp thực hiện nghiệp vụ ñối với các phòng, ban chức năng liên quan và
Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội phường.
c) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung, kế hoạch tổ chức
kiểm tra liên ngành (ñịnh kỳ, ñột xuất); ñồng thời báo cáo nhanh các vụ việc lớn,
phức tạp và kết quả xử lý trên ñịa bàn quận hoặc báo cáo theo yêu cầu ñột xuất của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân thành phố.
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2. Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội phường
a) Chấp hành chủ trương, quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và
chịu sự chỉ ñạo ñiều hành trực tiếp của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).
b) Chủ ñộng thực hiện kiểm tra các hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ văn hóa và
phòng, chống tệ nạn xã hội trên ñịa bàn, phối hợp với ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn
hóa - Xã hội thành phố, quận trong việc kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời những
hành vi vi phạm trên ñịa bàn.
c) Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng, 6 tháng và 1 năm, báo cáo
nhanh các vụ việc lớn và phức tạp, báo cáo vụ việc vi phạm và kết quả xử lý trên ñịa
bàn.
3. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận có nhiệm vụ phối hợp với
các phòng, ban, ñoàn thể quận và phường ñể tranh thủ sự ñồng tình, ủng hộ cũng như
tạo ñiều kiện thuận lợi cho ðoàn, Tổ Kiểm tra hoạt ñộng có hiệu quả, chịu trách
nhiệm về tình hình, diễn biến vi phạm và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về hoạt
ñộng văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên ñịa bàn quận.
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên ðoàn, Tổ Kiểm tra chịu
sự chỉ ñạo, phân công của Trưởng ñoàn, Tổ trưởng; ñề xuất các vấn ñề có liên quan
ñể Trưởng ñoàn, Tổ trưởng kịp thời có biện pháp giải quyết, xử lý hoặc báo cáo cơ
quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.
ðiều 10. Cơ chế phối hợp hoạt ñộng
1. ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận phải thống nhất xây dựng kế
hoạch kiểm tra hàng tháng, quý và cả năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng
cao hiệu quả hoạt ñộng kiểm tra.
2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội quận có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực
hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật.
3. Mọi kế hoạch, thông tin về công tác kiểm tra ñược bảo mật theo quy ñịnh của
pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Chương V
KINH PHÍ HOẠT ðỘNG VÀ CHẾ ðỘ CHÍNH SÁCH
ðiều 11. Kinh phí hoạt ñộng
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Kinh phí hoạt ñộng của công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận do
ngân sách cấp từ ngân sách ñịa phương và các khoản thu nộp phạt ñối với hành vi vi
phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên
ñịa bàn quận.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường chịu trách nhiệm bố trí ngân sách, quản
lý kinh phí và duyệt chi công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ
trong quá trình kiểm tra… nhằm ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng của ðoàn Kiểm tra liên
ngành Văn hóa - Xã hội quận.
ðiều 12. Phụ cấp, phương tiện hoạt ñộng
1. Chế ñộ phụ cấp
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận ñược hưởng tiền làm thêm giờ,
làm ñêm theo quy ñịnh của Bộ Luật Lao ñộng; ñược bồi dưỡng ăn ñêm nếu làm việc
trong thời gian từ 21 giờ ñến 05 giờ sáng hôm sau theo quy ñịnh của Nhà nước.
2. Phương tiện hoạt ñộng
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận ñược trang bị ñầy ñủ các
phương tiện phục vụ cần thiết như: thẻ kiểm tra, công cụ hỗ trợ… ñể thực hiện chức
trách của mình; có trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản tốt phương tiện ñược
cấp.
Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
ðiều 13. Chế ñộ khen thưởng
1. Khen thưởng ñột xuất do ñạt thành tích xuất sắc trong các ñợt công tác cao
ñiểm và khen thưởng hàng năm theo quy ñịnh chung của Nhà nước.
2. Thành viên của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận trong khi thi
hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì ñược hưởng chế ñộ
trợ cấp, ñền bù theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 14. Xử lý vi phạm
1. Sau khi thống nhất lập biên bản các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh
dịch vụ, ðoàn, Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, phường chuyển giao
biên bản, hồ sơ có liên quan về Phòng Văn hóa và Thông tin quận ñể tham mưu hình
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thức xử lý trước khi trình cho Hội ñồng xử lý các vụ vi phạm hành chính về văn hóa xã hội quận 3 xem xét, quyết ñịnh.
2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu thành viên của ðoàn, Tổ Kiểm tra liên
ngành văn hóa - xã hội có hành vi vi phạm hoặc lạm dụng quyền hạn, vi phạm pháp
luật thì Trưởng ðoàn, Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ
trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thành viên ñó và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
phường ñể tùy theo mức ñộ vi phạm của người ñó mà xử lý kỷ luật. Việc xử lý hành
vi vi phạm ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 15. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
1. Trách nhiệm của phòng Văn hóa và Thông tin quận
Phòng Văn hóa và Thông tin quận là cơ quan thường trực về công tác kiểm tra
liên ngành Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm:
a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñiều hành hoạt ñộng của
ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội trên ñịa quận. Chủ trì các cuộc họp giao
ban ñịnh kỳ, ñột xuất; tổng hợp và dự thảo báo cáo, xây dựng kế hoạch, chương trình
hoạt ñộng của ðoàn, Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội trình Ủy ban nhân dân
quận xem xét quyết ñịnh.
b) Thành lập Tổ công tác thường trực giúp việc cho ðoàn kiểm tra liên ngành
Văn hóa - Xã hội quận gồm 03 cán bộ trong ñịnh biên của Phòng Văn hóa và Thông
tin quận và do Phó Trưởng ñoàn Thường trực ðoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã
hội quận trực tiếp chỉ ñạo.
c) Chủ ñộng ñề xuất nhân sự của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội
quận ñảm bảo bố trí ñủ cán bộ theo Quy chế ñề ra.
d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh phí hoạt ñộng
của ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận hàng năm trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận xem xét quyết ñịnh và quyết toán kinh phí theo quy ñịnh của tài
chính.
2. Trách nhiệm của các phòng, ban liên quan
Thủ trưởng các ñơn vị: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh
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tế, Phòng Y tế, Công an quận và các cơ quan, ñơn vị liên quan có trách nhiệm cử cán
bộ có ñủ phẩm chất ñạo ñức, năng lực tham gia ðoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội quận và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể cán bộ tham gia ðoàn hoàn thành tốt
nhiệm vụ ñược giao.
3. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thành lập, bảo ñảm về nhân
sự và chế ñộ, chính sách, kinh phí hoạt ñộng của Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội phường thực hiện ñúng quy ñịnh của Quy chế này.
ðiều 16. ðiều khoản thi hành
1. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, ñơn vị mình
quản lý, có biện pháp tổ chức, phối hợp và thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế
này.
2. Giao cho Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin trực tiếp theo dõi, kiểm tra,
ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện Quy chế ñể tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải
quyết.
3. Việc bổ sung, sửa ñổi, ñiều chỉnh Quy chế do Ủy ban nhân dân quận xem xét,
quyết ñịnh trên cơ sở ñề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin - cơ quan
Thường trực ðoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận và theo hướng dẫn,
quy ñịnh của thành phố./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Hữu
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