
                 ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

của UBND thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307 /QĐ-UBND

ngày 18  tháng  02  năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

ST
T

Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung Cơ quan soạn 

thảo

Thời 
điểm ban 
hành

Ghi chú

1 Quyết định
Thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 
29/11/2010 ban hành Quy định về quản lý cáp 
thông tin trên địa bàn thành phố ĐN

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Quý 
II/2013

2 Quyết định 

Thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 
19/12/2009 về việc ban hành Quy định quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện 
tử trên Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn 
thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Quý 
II/2013

3 Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất và 
cho thuê đất trên địa bàn thành phố 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Quý 
IV/2013



4 Quyết định Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Quý 
IV/2013

5 Quyết định 

Thay thế Quyết định 111/2006/QĐ-UBND ngày 
27/12/2006 của UBND thành phố về ban hành quy 
định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn 
thành phố

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Quý 
III/2013

6 Quyết định Quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nước trên 
địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Quý 
IV/2013

7 Quyết định Quy chế bảo vệ tài nguyên và môi trường biển tại 
huyện đảo Hoàng Sa

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Quý 
I/2013

8 Quyết định Ban hành Quy trình cho thuê mặt nước biển, giá cho 
thuê.

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Quý 
III/2013

Phối hợp 
Sở Tài 
chính

9 Quyết định

Thay thế Quyết định số 17/2010/QĐ-UB ngày 
18/6/2010 ban hành quy định về việc tiếp nhận, bố 
trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những 
người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn 
vị thuộc thành phố 

Sở Nội vụ Quý 
II/2013

10 Quyết định

Thay thế Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 
02/12/2008 của UBND thành phố ban hành Quy 
định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn 
giáo trên địa bàn thành phố

Sở Nội vụ Quý 
II/2013



11 Quyết định 
Ban hành chế độ, chính sách, phụ cấp hàng tháng 
của những người hoạt động không chuyên trách 
dưới phường, xã

Sở Nội vụ Quý 
I/2013

12 Quyết định
Ban hành Quyết định về chức danh, số lượng, một 
số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 
phường, xã

Sở Nội vụ Quý 
II/2013

13 Quyết định Ban hành quy định cơ chế quản lý các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Quý 
I/2013

14 Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quy định định mức xây dựng và 
phân bổ sự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án 
khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước của thành phố ĐN

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Quý 
III/2013

15 Quyết định Quy định về đón tiếp khách nước ngoài tại Đà Nẵng Sở Ngoại vụ Quý 
IV/2013

16 Quyết định Ban hành Quy định việc quản lý, bảo trì đường 
huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Giao thông vận 
tải

Quý 
III/2013

17 Quyết định 
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành 
phố

Sở Giao thông vận 
tải

Quý 
I/2013

18 Quyết định
Ban hành Quy chế đấu thầu cung ứng dịch vụ vận 
tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

Sở Giao thông vận 
tải

Quý 
II/2013

19 Quyết định Ban hành Quy trình kiểm tra giám sát, nghiệm thu, 
thanh quyết toán hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải 

Sở Giao thông vận 
tải

Quý 
II/2013



hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

20 Quyết định

Thay thế Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ngày 
06/11/2006 của UBND thành phố ban hành Quy 
định một số vấn đề về hoạt động quảng cáo và viết, 
đặt biển hiệu  trên địa bàn thành phố

Văn hóa – Thể 
thao và Du lịch

Quý 
IV/2013

21 Quyết định
Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động làm 
việc tại Ban Quản lý khu Công nghệ cao

Ban Quản lý khu 
Công nghệ cao

Quý 
II/2013

22 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu 
Công nghệ cao

Ban Quản lý khu 
Công nghệ cao

Quý 
II/2013

23 Quyết định
Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện 
qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách 
nhà nước

Sở Tài chính Quý 
I/2013

24 Quyết định 
Quy định mức hoạt động đặc thù và mức chi đặc 
thù đối với đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn 
thành phố

Sở Tài chính Quý 
I/2013

25 Quyết định Quy định mức chi đối với các giải đấu thể thao, hội 
thi thể thao trên địa bàn thành phố Sở Tài chính Quý 

I/2013

26 Quyết định

Điều chỉnh tên cơ quan thu, tỷ lệ trích để lại và nộp 
ngân sách đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn thành phố 

Sở Tài chính Quý 
I/2013

27 Quyết định
Ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà 
Nẵng

Sở Tài chính Quý 
I/2013

Phối hợp 
Sở Y tế



28 Quyết định
Điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối 
với phí tham quan công trình văn hoá: Bảo tàng 
Điêu khắc Chăm

Sở Tài chính Quý 
I/2013

29 Quyết định Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ 
Quốc phòng - An ninh trên địa bàn thành phố Sở Tài chính Quý 

I/2013

30 Quyết định
Quy định một số định mức chi đảm bảo công tác cải 
cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng

Sở Tài chính Quý 
III/2013

31 Quyết định
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo 
dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2013-2014

Sở Tài chính Quý 
III/2013

32 Quyết định Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng Sở Tài chính Quý 

III/2013

33 Quyết định Quy định về phí và lệ phí cho những dịch vụ công 
trực tuyến mức 3,4 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Tài chính Quý 

II/2013

Phối hợp 
Sở Thông 

tin và 
truyền 
thông

34 Quyết định 

Thay thế Quyết định số 176/2005/QĐ-UBND ngày 
10/12/2005 của UBND thành phố quy định về phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn 
thành phố

Sở Tài chính Quý 
IV/2013

Phối hợp 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi 

trường.

35 Quyết định Mức chi phụ cấp cho đội trưởng, đội phó, thành 
viên đội công tác xã hội tình nguyện

Sở Lao động – 
Thương binh và 

Xã hội

Quý 
I/2013



36 Quyết định Chính sách phụ cấp lương đối với đội ngũ cán bộ 
công tác tại Trung tâm giáo dục, dạy nghề 05-06

Sở Lao động – 
Thương binh và 

Xã hội

Quý 
I/2013

37 Quyết định
Quy chế cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế QĐ 
40/2010/QĐ-UBND)

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội

Quý 
II/2013

38 Quyết định
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ người có công 
với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành 
phố ĐN (sửa đổi Quyết định 61/2008/QĐ-UBND)

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội

Quý 
II/2013

39 Quyết định

Ban hành Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột 
xuất đối với người có công  với cách mạng mắc 
bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội

Quý 
II/2013

40 Quyết định

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
95/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 về quy định mức 
chi tập trung giải quyết các đối tượng xã hội trên 
địa bàn thành phố

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội

Quý 
III/2013

41 Quyết định

Bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 
04/01/2006 của UBND thành phố ban hành Quy 
chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Sở Tư pháp Quý 
I/2013

42 Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2010/QĐ-
UBND ngày 08/3/2010 của UBND thành phố quy 
định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên 
địa bàn thành phố 

Sở Tư pháp Quý 
I/2013

43 Quyết định
Thay thế Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 
09/9/2011 sửa đổi bổ sung khoản 3, điều 14 và 
khoản 3 Điều 15 Quy định về xây dựng và ban hành 

Sở Tư pháp Quý 
II/2013



văn bản QPPL của UBND thành phố ban hành kèm 
theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 
06/02/2007.

44 Quyết định Ban hành danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở 
khám, chữa bệnh Sở Y tế Quý 

II/2013

45 Quyết định Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm Sở Giáo dục Đào 
tạo

Quý 
I/2013

46 Quyết định
Ban hành Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù 
đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quý 
I/2013

47 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý các sự kiện trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quý 
II/2013

48 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý karaoke, vũ trường, 
bar trên địa bàn thành phố

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quý 
II/2013

49 Quyết định
Ban hành quy định về quản lý Đề án phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao (Thay thế Quyết 
định số 27)

Trung tâm Phát 
triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao

Quý 
I/2013

50 Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 Quy định 
một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây 
dựng trên địa bàn thành phố

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

Quý 
II/2013

Phối hợp 
Sở Xây 
dựng

                                                                                      
                                                                                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                        Văn Hữu Chiến


