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Số: 7474/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 21  tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế công tác phối hợp giữa Văn phòng đại diện 

UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và các Sở, Ban, ngành thuộc UBND thành 
phố trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến các 

Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội

CHỦ TỊCH 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 7374/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của UBND 
thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng đại diện UBND thành 
phố Đà Nẵng tại Hà Nội;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về công tác phối hợp giữa 
Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và các sở, ban, ngành 
thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến các Bộ, 
ngành Trung ương và các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Văn phòng đại diện 

UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

QUY CHẾ
Về công tác phối hợp giữa Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng 

tại Hà Nội và các Sở, Ban, ngành thuộc UBND thành phố trong việc
 thực hiện các công việc có liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương

 và các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số.7474/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 9 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, trách nhiệm phối hợp, 

trình tự giải quyết công việc và quan hệ phối hợp giữa Văn phòng đại diện UBND 
thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố trong 
quá trình giải quyết các công việc có liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương và tổ 
chức nước ngoài tại Hà Nội.

2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Văn phòng đại diện UBND 
thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND thành 
phố chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà 
Nẵng tại Hà Nội và các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố

1. Việc phối hợp giữa Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội 
và các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố để xử lý những công việc có liên quan 
đến các bộ, ngành Trung ương và tổ chức nước ngoài tại Hà Nội phải bảo đảm đúng 
pháp luật, quy trình, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Trong quá trình phối hợp, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị phải được 
phân định rõ ràng trong từng nội dung cụ thể như: việc gửi hồ sơ gốc đến các bộ, 
ngành Trung ương, nắm thông tin về tình hình xử lý đối với các hồ sơ, công việc đã 
được gửi, cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong 
quá trình xử lý, kinh phí thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Những nội dung công việc phối hợp cụ thể của từng sở, ban, ngành phải được 
đăng ký và quy định cụ thể tại Quy chế này; Văn phòng đại diện UBND thành phố 
Đà Nẵng tại Hà Nội chịu trách nhiệm phối hợp xử lý những công việc đã được quy 
định đó.

 4. Những công việc yêu cầu sự phối hợp theo Quy chế này phải được các cơ 
quan, đơn vị liên quan ưu tiên giải quyết trước nhằm đảm bảo tiến độ và uy tín đối 
với các cơ quan Trung ương, các tổ chức nước ngoài.



Chương II
QUY TRÌNH PHỐI HỢP, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI 

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Điều 3. Quy trình phối hợp
1. Sau khi cơ quan, đơn vị thuộc thành phố gửi các văn bản, hồ sơ vụ việc trình 

cơ quan Trung ương liên quan thì phải có thông báo cho Chánh Văn phòng UBND 
thành phố về nội dung vụ việc, cơ quan xử lý, những văn bản hồ sơ liên quan đã gửi, 
những yêu cầu cần phối hợp để tiếp tục theo dõi xử lý công việc.

Đối với những công việc mang tính chất phối hợp thường xuyên (làm hộ chiếu, 
thị thực cho các đoàn công tác, tổ chức hội nghị, hội thảo...) các đơn vị chủ quản trực 
tiếp làm phiếu chuyển hồ sơ cho Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại 
Hà Nội giải quyết nhằm đảm bảo yếu tố thời gian và hiệu qủa. Các công việc trên 
được Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội tổng hợp vào báo 
cáo thường kỳ trình lãnh đạo thành phố.

2. Chánh Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng đại diện UBND 
thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội trực tiếp liên hệ với các bộ, ngành Trung ương, các tổ 
chức liên quan tại Hà Nội để nắm thông tin về tình hình xử lý đối với các hồ sơ, công 
việc do cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã gửi; nếu có phát sinh, vướng mắc trong 
quá trình xử lý thì Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội chịu 
trách nhiệm liên hệ với các cơ quan, đơn vị đã gửi hồ sơ, bàn biện pháp giải quyết và 
báo cáo Chánh Văn phòng UBND thành phố.

3. Nếu do yêu cầu công việc mà cơ quan Trung ương yêu cầu lãnh đạo thành 
phố và cơ quan, đơn vị liên quan làm việc trực tiếp tại Hà Nội thì Văn phòng đại diện 
UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí chương trình và lịch 
làm việc cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của các bên liên quan.

4. Khi hồ sơ công việc đã được các cơ quan Trung ương giải quyết xong thì quá 
trình phối hợp giải quyết được xác nhận là hoàn thành.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết của các cơ quan phối hợp
1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố gửi hồ sơ đến các cơ quan Trung 

ương hoặc tổ chức nước ngoài tại Hà Nội:
a) Thực hiện đúng pháp luật, đúng quy trình quy định tại các văn bản của các cơ 

quan Trung ương có thẩm quyền đã ban hành cho từng vụ việc cụ thể;
b) Đảm bảo hồ sơ trình đầy đủ theo quy định;
c) Chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung hồ sơ đã gửi đến các cơ quan Trung 

ương hoặc tổ chức nước ngoài.
2. Đối với Chánh Văn phòng UBND thành phố:
a) Chịu trách nhiệm theo dõi công tác phối hợp giữa Văn phòng đại diện UBND 

thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và các sở, ban, ngành của thành phố trong suốt quá 
trình xử lý công việc;

b) Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố cho ý kiến đối với những phát 
sinh, vướng mắc trong quá trình xử lý vượt quá thẩm quyền của cơ quan, đơn vị trình 
hồ sơ.



3. Đối với Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội:
a) Trực tiếp liên hệ với các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức nước ngoài nhằm 

giải quyết các công việc được lãnh đạo UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND 
thành phố giao;

b) Nắm thông tin về tình hình xử lý đối với các hồ sơ, công việc do cơ quan, đơn 
vị thuộc thành phố đã gửi bộ, ngành Trung ương hoặc tổ chức nước ngoài thông qua 
sự chỉ đạo của Chánh Văn phòng UBND thành phố.

c) Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Chánh Văn phòng UBND thành phố tình 
hình xử lý nhằm giải quyết công việc hiệu quả nhất. Đối với những công việc có phát 
sinh vướng mắc liên quan trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị đã gửi hồ sơ, Văn phòng 
đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Chánh Văn 
phòng UBND thành phố và thông báo trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị để phối hợp 
đề xuất kiến nghị xử lý đối với từng vụ việc cụ thể.

d) Thực hiện công tác lưu hồ sơ công việc khi quá trình phối hợp giải quyết 
được xác nhận là hoàn thành, trình lãnh đạo thành phố khi có yêu cầu.

Chương III
ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP
Điều 5. Trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND thành 

phố
1. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo đơn vị mình khi có hồ sơ công việc liên quan 

tới các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội, phải thực hiện 
phối hợp với Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội theo Quy chế 
này.

2. Hàng quý (3 tháng) tổ chức đánh giá kết qủa các hoạt động phối hợp của đơn 
vị, báo cáo lãnh đạo thành phố.

Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà 
Nẵng tại Hà Nội

1. Chịu trách nhiệm điều hành xử lý công việc phối hợp, báo cáo lãnh đạo thành 
phố khi có vướng mắc cần giải quyết.

2. Lập báo cáo đánh giá tình hình phối hợp công tác mỗi quý, đề xuất các 
phương án triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả các hoạt động của thành phố 
theo Quy chế này.

Điều 7. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND thành phố
Chánh Văn phòng UBND thành phố giúp UBND thành phố theo dõi hoạt động 

phối hợp, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác phối hợp, trách nhiệm 
cụ thể như sau: 

1. Tổng hợp và báo cáo lãnh đạo thành phố hoạt động của các đơn vị chịu sự 
điều chỉnh của Quy chế này.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có công việc để tháo gõ những vướng mắc, 
khó khăn trong công tác phối hợp, báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt quá 
thẩm quyền của các đơn vị.  



3. Báo cáo UBND thành phố những cơ quan, đơn vị không thực hiện trách 
nhiệm phối hợp theo quy định của Quy chế này.

Chương IV
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 8. Bảo đảm về kinh phí
1. Các cơ quan chủ quản có vụ việc cần phối hợp đảm bảo các chi phí có liên 

quan đến vụ việc theo quy định phải đóng như phí, lệ phí các loại giấy tờ và một số 
khoản chi phí giao dịch khác nếu thực tế có phát sinh.

2. UBND thành phố Đà Nẵng cấp tạm ứng cho Văn phòng đại diện UBND 
thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội một khoản tiền để thực hiện quá trình giao dịch.

Điều 9. Bảo đảm về thông tin
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố gửi hồ sơ đến các cơ quan Trung ương 

hoặc tổ chức nước ngoài tại Hà Nội và Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà 
Nẵng tại Hà Nội có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu về việc cung cấp thông tin phục vụ 
công tác phối hợp theo các quy định của Quy chế này.

2. Khi xử lý những vấn đề có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 
quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố gửi hồ sơ, Văn phòng đại diện UBND 
thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cơ 
quan đó.

Điều 10. Bảo đảm về thời gian
Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội có trách nhiệm liên 

hệ với các cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội để bảo đảm điều kiện 
về thời gian giúp các cơ quan, đơn vị có công việc cần phối hợp hoàn thành hồ sơ 
công việc.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có công việc cần phối hợp có trách nhiệm tạo điều 
kiện về thời gian để cán bộ, công chức được phân công thực hiện, theo dõi nhiệm vụ 
phối hợp.  

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Chánh Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc và kiểm 
tra việc thực hiện Quy chế này.

Các sở, ban, ngành thuộc thành phố trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có 
trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, 
phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng UBND thành phố để 
tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh



PHỤ LỤC
Danh mục các công việc cần phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị

thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và Văn phòng
đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội

Stt Tên cơ quan, 
đơn vị Nội dung công việc phối hợp Ghi chú

01 Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin vốn xúc 
tiến các dự án, các công trình trọng điểm của thành 
phố theo các nội dung văn bản của thành phố gửi các 
cơ quan Trung ương, các Bộ.

02 Sở Tài chính Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà 
Nội phối hợp với đơn vị để xác định nội dung.

03 Sở Ngoại vụ

- Vận động các cơ quan Trung ương, tổ chức trong và 
ngoài nước ủng hộ, viện trợ cho các dự án, chương 
trình tại Đà Nẵng (vốn viện trợ không hoàn lại, NGO, 
ODA...)
- Vận động các cơ quan Trung ương, tổ chức trong và 
ngoài nước ủng hộ, hỗ trợ việc triển khai các chương 
trình hợp tác song phương và đa phương với nước 
ngoài tại Đà Nẵng.
- Làm hộ chiếu, thị thực cho các đoàn công tác đi 
nước ngoài.
- Xin ý kiến các cơ quan Trung ương về việc lãnh đọa 
thành phố đi công tác nước ngoài.
- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo tại Hà Nội.
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án, các 
khoản viện trợ phi dự án do các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tài trợ (thông qua Bộ Kế hoạch - Đầu tư, 
Bộ Tài chính...)
- Xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành 
Trung ương về việc đón các đoàn khách nước ngoài 
có quy mô và tính chất phức tạp.
- Xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc khen 
thưởng có yếu tố nước ngoài. 

04 Sở Xây dựng Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà 
Nội phối hợp với đơn vị để xác định nội dung.

05 Sở Tài nguyên - 
Môi trường

Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà 
Nội phối hợp với đơn vị để xác định nội dung.

06 Sở Giáo dục - 
Đào tạo

Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà 
Nội phối hợp với đơn vị để xác định nội dung.

07 Sở Y tế Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà 
Nội phối hợp với đơn vị để xác định nội dung.

08 Sở Du lịch - Đề nghị Bộ Ngoại giao cấp hộ chiếu công vụ, thị 
thực để kịp thời phục vụ các đoàn đi công tác, học 
tập, hội thảo...tại nước ngoài. 



- Quan hệ công tác, theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ với 
Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành Trung ương.

09
Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội

Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà 
Nội phối hợp với đơn vị để xác định nội dung.

10 Sở Khoa học và 
Công nghệ

Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà 
Nội phối hợp với đơn vị để xác định nội dung.

11
Sở Bưu chính, 
Viễn thông

* Bộ Bưu chính, Viễn thông
- Các công việc có liên quan đến công tác quản lý nhà 
nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông 
tin, đặc biệt là các đề án, chương trình phát triển công 
nghiệp công nghệ thông tin quốc gia; các chương 
trình phát triển công nghệ phần mềm.
- Các chương trình nâng cao năng lục quản lý nhà 
nước cho các Sở Bưu chính Viễn thông địa phương; 
đặc biệt là các chương trình đòa tạo trong và ngoài 
nước dành cho cán bộ công chức địa phương.
- Các chương trình viễn thông công ích phục vụ cho 
địa phương.
- Hội nghị, Hội thảo quốc gia.
* Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Các chương trình mục tiêu và các dự án nghiên cứu 
phát triển có liên quan đến công nghệ thông tin và 
truyền thông.
- Các chương trình đào tạo nhân lực khoa học công 
nghệ dành chi địa phương.
* Các công việc khác có liên quan đến bưu chính, 
viễn thông và công nghệ thông tin, hộ chiếu công vụ...

12 Sở Giao thông 
Công chính

- Các thủ tục liên quan đến lãnh sự như hộ chiếu, 
visa...
- Tổ chức xúc tiến các dự án đầu tư từ các nguồn vốn 
khác nhau.
- Xây dựng và trao đổi, đề nghị cung cấp các thông 
tin chuyên đề với các cơ quan Trung uơng.
- Xây dựng và bảo vệ các kế hoạch hoạt động của Sở 
và thành phố.
- Đề nghị thẩm định các dự án chuyên ngành
- Các nội dung phát sinh trong quá trình hoạt động. 


