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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

26/03/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội 

dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động 

đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

4 

20/04/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây 

dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc 

tiến mại của thành phố Đà Nẵng 

7 

16/05/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi, một số nội dung của 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2014 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ trợ 

công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn 

thành phố 

15 

20/05/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số 

nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

17 

25/05/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức 

danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và quản lý, sử dụng 

người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

33 



01/06/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định định 

mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

48 

08/06/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

57 

10/06/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND bổ sung Danh mục dự án 

kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2018 

72 

13/06/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy 

định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

75 

13/06/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết 

quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

77 

VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

16/06/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 

91 

16/06/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

92 

16/06/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, 

Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

93 

16/06/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND quy định số lượng thành viên, cơ 

cấu thành phần các ban của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

95 

16/06/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 

97 

16/06/2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ 

tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

98 



16/06/2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm 

nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 

101 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

30/03/2016 Quyết định số 1866/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 

121/2004/QĐ-UBND và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của 

UBND thành phố Đà Nẵng 

103 

12/04/2016 Quyết định số 31/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và Phát triển thủy sản trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

104 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian 

hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng  ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 

06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 16 tháng 9 

năm 2015; 

    Căn cứ  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

     Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về 

việc Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định 

số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010; 

     Xét  đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 849 ngày 07 tháng 

3 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi,bãi bỏ một số nội dung của Quy định này về phân luồng tuyến và thời 

gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên dịa bàn thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 

năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

  1.Sửa đổi  Khoản 3 điều 4  như sau: “ Tuyến đường trục III: đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, An Nông, Võ Chí Công”. 

      2. Sửa đổi tiêu đề của Điều 7 như sau: “Đối với ô tô chở hàng có trọng lượng xe 

cộng hàng từ 5 tấn trở xuống”. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 12 /2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  26 tháng 3 năm 2016 
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3. Sửa đổi Điều 8  như sau: điểm b,; điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5,  Quy  

“Điều 8. Đối với ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng trên 5 tấn 

1. Được hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến đường quy định tại Điều 4 Quy định 

naỳ. 

2. Được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường sau: 

a) “Trên cả tuyến bao gồm: Nguyễn Tất Thành, 3 tháng 2, Trần Cao Vân, Tôn 

Thất Đạm, Hà Khê, Nguyễn Hữu Thọ, Duy Tân, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê 

Đại Hành, Xuân Thuỷ, Ông Ích Đường, Phạm Hùng, Nguyễn Phước Tần, 

Nguyễn Sinh Sắc, Phan Văn Định, Hoàng Văn Thái, ĐT 605; 

b) Trên từng đoạn đường bao gồm: 

  - Đường trục I Tây Bắc: đoạn từ Ngã ba Huế đến đường Sinh Sắc; 

  - Đường Quang Trung: đoạn từ đường Ông Ích Khêm đến đường Đống Đa; 

 - Đường Đống Đa: đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Phú; 

            - Đường Điện Biên Phủ: đoạn từ Ngã Ba Huế đến đường Nguyễn Tri Phương; 

    - Đường Hà Huy Tập: đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Trần Cao Vân; 

  - Đường Nguyễn Tri Phương: đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn 

Hữu Thọ; 

           - Đường 2 tháng 9: đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến đường Trần Thị Lý; 

           -  Đường Trần Thị Lý: từ đường 2 tháng 9 đến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành 

Sơn 

           - Lê Thanh Nghị:  đoạn từ đường 30 Tháng 4 đến đường Cách mạng Tháng 8; 

           -  Đường 30 Tháng 4:đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Lê Thanh 

Nghị; 

           - Đường Đinh Công Trứ: đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lê Tấn Trung; 

            3. Việc hoạt động trên các đoạn, tuyến đường trên phải tuân thủ theo các biển 

báo hạn chế trọng lượng xe, hạn chế trọng lượng trên trục xe được lắp đặt trên các đoạn, 

tuyến đường và cầu. 

      4.Quy định cụ thể trên các tuyến đường khác: 
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a) Trên một số đoạn, tuyến đường: 

    -  Đường Mai Đăng Chơn, đoạn từ Trần Đại Nghĩa đến Nam kỳ Khởi Nghĩa; 

cho phép ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng từ 24 tấn trở xuống lưu 

thông 24/24 giờ. 

    -   Đường Lê Trọng Tấn: cho phép ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng 

trên 5 tấn lưu thông trong thời gian: từ 0 giờ 00 phút đến 6 giờ 30 phút, từ 8 giờ 

00 đến 16 giờ 30 phút và từ 18 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút hằng ngày. 

      b) Đối với các tuyến đường còn lại: 

 Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các 

quận, huyện căn cứ tải trọng thiết kế đường và tình hình thực tế hoạt động kinh 

doanh, xây dựng nhà cửa trên tuyến đường để xác định cụ thể theo nguyên tắc: 

        -  Đối với các khu vực, khu dân cư đã ổn định, mật độ dân cư đông: cho phép ô tô 

chở hàng có trọng xe cộng hàng từ 5 tấn trở xuống lưu thông.  

       -  Đối với các khu dân cư chưa ổn định, mật độ dân cư chưa đông, nhà cửa đang 

xây dựng nhiều: cho phép ô tô chở hàng có trọng lượng xe cộng hàng từ 13 tấn trở xuống 

lưu thông.” 

    4. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 5 vag Khoản 1 Điều 14. 

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

          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, 

phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                      CHỦ TỊCH  

                                                                                         Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện 

Chương trình xúc tiến mại của thành phố Đà Nẵng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 454/TTr-SCT ngày 

31 tháng 12 năm 2016, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng, quản lý và 

chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên 

quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

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

định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình 

xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH 

       Huỳnh Đức Thơ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 13 /2016/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 20   tháng  4    năm 2016 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện  

Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số13/2016/QĐ-UBND 

ngày 20  tháng 4  năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc xây dựng, quản lý và chính 

sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng (gọi 

tắt là Chương trình).   

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện 

Chương trình (gọi tắt là đơn vị chủ trì), các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, 

cơ quan quản lý nhà nước đối với Chương trình và các cơ quan, đơn vị khác có liên 

quan. 

Điều 2. Mục tiêu của Chương trình 

Chương trình được xây dựng trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển xuất khẩu hàng hóa, thị trường trong nước, kích cầu nội địa và thương mại nông 

thôn, miền núi phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê 

duyệt nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường 

trong nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại cũng như 

năng lực sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 3. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình 

1. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình: Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc 

Sở Công Thương và các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có chương trình, nội 

dung xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện tại Quy định này 

và được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt. 

2. Đơn vị chủ trì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Có tư cách pháp nhân;  

b) Có chức năng, nhiệm vụ hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện 

các hoạt động xúc tiến thương mại; 

c) Nắm bắt rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp; Có khả năng 

huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình; Có kinh nghiệm, năng lực 
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trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; 

d) Thực hiện Chương trình với mục đích phát triển kinh tế - xã hội cho thành 

phố Đà Nẵng, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, không nhằm mục đích lợi 

nhuận. 

3. Đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện Chương 

trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

Điều 4. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình 

1. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức xúc tiến thương 

mại Việt Nam (sau đây gọi tắt là đơn vị tham gia) được thành lập theo quy định của 

pháp luật hiện hành; là đối tượng trực tiếp thực hiện nội dung Chương trình và được 

hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Quy định này. 

2. Các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình phải đáp ứng đủ các điều kiện 

sau: 

a) Có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng;  

b) Có văn bản đăng ký tham gia thực hiện Chương trình gửi đến đơn vị chủ trì 

trong thời hạn quy định. 

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước đối với Chương trình 

Sở Công Thương là cơ quan được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao 

trách nhiệm quản lý Chương trình, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương phổ biến định hướng phát 

triển xuất khẩu hàng hóa, thị trường trong nước, kích cầu nội địa và thương mại nông 

thôn, miền núi theo quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

theo từng thời kỳ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt; 

2. Hướng dẫn đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình theo quy định tại Quy định 

này; 

3. Đánh giá, thẩm định, phê duyệt các chương trình, nội dung xúc tiến thương 

mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện để tổng hợp đưa vào Chương trình, trình 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt; 

4. Tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; 

5. Quản lý kinh phí được cấp cho Chương trình; 

6. Tổng hợp đánh giá kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ 

quan liên quan về tình hình thực hiện Chương trình. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện Chương trình 
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Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn sau: 

1. Ngân sách nhà nước thành phố cấp hàng năm theo kế hoạch. 

2. Đóng góp của các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình. 

3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

4. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ 

 

Điều 7. Nội dung Chương trình được hỗ trợ và mức hỗ trợ 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá 

a) Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng và phát hành các ấn phẩm cung cấp thông tin, 

quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng 

trong lĩnh vực công thương. Mức hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/năm. 

b) Hỗ trợ 70% chi phí để tuyên truyền, quảng bá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

của thành phố Đà Nẵng ra thị trường nước ngoài. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu 

đồng/năm. 

c) Hỗ trợ 50% chi phí tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hàng 

hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động tuyên 

truyền trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức 

phổ biến thông tin khác. Mức hỗ trợ tối đa không quá 40 triệu đồng/chuyên đề tuyên 

truyền. 

Đối với các nội dung tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 7, nếu có nhiều hơn một 

đơn vị đề xuất, Sở Công Thương sẽ xem xét/tổ chức đầu thầu để lựa chọn đơn vị được 

giao chủ trì, đảm bảo hiệu quả thực hiện nội dung chương trình.   

2. Tổ chức hội chợ triển lãm tại thành phố Đà Nẵng 

a) Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho các đơn vị tham gia. Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 10 triệu đồng/đơn vị tham gia đối với hội chợ triển lãm định hướng xuất 

khẩu và không quá 8 triệu đồng/đơn vị tham gia đối với các hội chợ triển lãm khác. 

b) Hỗ trợ 100% phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để quảng bá, tuyên 

truyền về hội chợ trên băng rôn, phướn treo tại khu vực tổ chức hội chợ triển lãm và 

các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số lượng tối đa không quá 150 băng 

rôn và 500 phướn/1 đợt hội chợ triển lãm. 

3. Tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước 

a) Đối với đơn vị chủ trì 
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Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng (không quá 02 gian), 100% chi phí trang trí 

gian hàng chung của thành phố Đà Nẵng tham gia hội chợ triển lãm; chi phí vận chuyển 

tư liệu, hàng hóa trưng bày chung của thành phố và công tác phí cho cán bộ của đơn vị 

chủ trì (tối đa không quá 02 người). 

b) Đối với đơn vị tham gia 

Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng riêng tại hội chợ triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 10 triệu đồng/đơn vị tham gia đối với hội chợ triển lãm định hướng xuất 

khẩu và không quá 8 triệu đồng/đơn vị tham gia đối với các hội chợ triển lãm khác. 

4. Tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài 

a) Đối với đơn vị chủ trì 

Hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài, gồm chi phí thuê 

gian hàng chung của thành phố Đà Nẵng; chi phí trang trí, vận chuyển tư liệu, hàng 

hóa trưng bày chung của thành phố, chi phí làm thủ tục hải quan cho hàng hóa trưng 

bày chung của thành phố. Hỗ trợ 100% công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì để 

thực hiện công tác tổ chức, quản lý đoàn, cụ thể: hỗ trợ cho 01 người đối với đoàn dưới 

08 đơn vị tham gia, 02 người đối với đoàn có từ 08-15 đơn vị tham gia, 03 người đối 

với đoàn có từ 15 đơn vị tham gia trở lên. Trong những trường hợp cụ thể, số lượng 

cán bộ của đơn vị chủ trì sẽ do UBND thành phố xem xét, quyết định.   

b) Đối với đơn vị tham gia gian hàng riêng tại hội chợ triển lãm: Hỗ trợ tối đa 

không quá 50% chi phí thuê gian hàng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/đơn 

vị tham gia tại khu vực Châu Á; 40 triệu đồng/đơn vị tham gia tại khu vực Châu Âu, 

Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 50 triệu đồng/đơn vị tham gia tại  khu vực Trung 

Mỹ, Mỹ La Tinh. 

5. Khảo sát thị trường, giao dịch thương mại ở nước ngoài 

Căn cứ vào địa điểm thực hiện khảo sát thị trường, giao dịch thương mại và tình 

hình thực tế của thành phố, Sở Công Thương đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định việc hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp. 

6. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tổ chức các hội nghị giao thương 

a) Hỗ trợ chi phí cho đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn nhằm nâng 

cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại. 

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước với các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.  

Các chi phí hỗ trợ gồm: Chi phí thuê và trang trí hội trường, thuê trang thiết bị, 

phiên biên dịch, in ấn tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ, chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách 

mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tuyên truyền quảng bá và các chi phí 

khác. 

c) Hỗ trợ chi phí tham gia các hội nghị giao thương, kết nối cung cầu giữa  doanh 

nghiệp Đà Nẵng với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước.  
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Các chi phí hỗ trợ gồm: Công tác phí cho đơn vị chủ trì, chi phí trang trí, vận 

chuyển hàng hóa, in ấn tài liệu, chi phí đi lại cho doanh nghiệp tham gia đoàn và các 

chi phí khác. 

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách thành phố và dự toán Chương trình được 

duyệt, Sở Công Thương quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung trên. 

7. Tổ chức các phiên chợ hàng Việt, các sự kiện xúc tiến thương mại 

a) Hỗ trợ chi phí tổ chức các hoạt động bán hàng, các phiên chợ đưa hàng Việt 

về nông thôn, các khu công nghiệp, vùng ngoại thành. 

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị 

trường nội địa như tháng khuyến mãi, tuần hàng Việt Nam, chương trình giới thiệu sản 

phẩm mới và các hoạt động, sự kiện khác. 

8. Các hoạt động điều tra, khảo sát 

Hỗ trợ 100% chi phí điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, 

ngành hàng xuất khẩu, các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo các mặt hàng chủ lực 

của thành phố Đà Nẵng, các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố; điều tra, khảo 

sát nhu cầu tiêu dùng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/đợt. 

Điều 8. Các hoạt động xúc tiến thương mại khác và một số chương trình đột xuất 

không nằm trong kế hoạch hàng năm, Sở Công Thương đề xuất, trình Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng xem xét phê duyệt bổ sung. 

Chương III 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

          Điều 9. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình 

1. Các Chương trình xúc tiến thương mại phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng; 

b) Phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị tham gia thực hiện Chương trình; 

c) Phù hợp với nội dung Chương trình được quy định tại Điều 7 của Quy định 

này; 

d) Đảm bảo tính khả thi về: Nội dung, phương thức triển khai, thời gian, tiến độ 

triển khai, nguồn nhân lực và kinh phí đề xuất. 

2. Trước ngày 01 tháng 6 hàng năm, các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình 

cho năm tiếp theo gửi Sở Công Thương để tổng hợp, thẩm định nội dung và dự toán 

kinh phí. Sở Công Thương xây dựng dự toán kinh phí Chương trình xúc tiến thương 

mại thành phố (bao gồm dự toán do Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực tiếp thực 

hiện và dự toán của các đơn vị chủ trì khác) và tổng hợp chung trong dự toán của Sở, 

gửi Sở Tài chính tổng hợp, đưa vào kế hoạch ngân sách thành phố hàng năm, báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. 

3. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách thành phố giao thực hiện Chương trình xúc 

tiến thương mại từng năm, Sở Công Thương có quyết định phê duyệt Chương trình và 
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dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cho các đơn vị chủ trì, không vượt quá tổng 

dự toán đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

Điều 10. Điều chỉnh Chương trình 

1. Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi nội dung, thời gian thực hiện Chương 

trình đã được phê duyệt, các đơn vị chủ trì phải có văn bản giải trình rõ lý do và đề 

xuất phương án điều chỉnh gửi Sở Công Thương. Trường hợp việc điều chỉnh vẫn nằm 

trong khuôn khổ các nội dung và tổng dự toán đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét cho phép điều chỉnh; trường hợp vượt 

quá thẩm quyền, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến quyết định của 

Ủy ban nhân dân thành phố.  

2. Trường hợp đơn vị chủ trì không thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ 

Chương trình đã được phê duyệt hoặc xét thấy nội dung Chương trình không còn phù 

hợp, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, quyết định chấm dứt việc thực hiện. 

3. Sau khi có quyết định điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện Chương trình, Sở 

Công Thương thực hiện việc điều chuyển kinh phí còn dư (nếu có) để bổ sung cho các 

Chương trình đã phê duyệt có phát sinh tăng kinh phí và các Chương trình mới. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

1. Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực 

hiện Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, 

nội dung, tiến độ và đúng quy định của pháp luật. 

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết 

quả thực hiện Chương trình hàng năm trước ngày 31 tháng 01 năm sau;  

4. Không tiếp nhận chương trình trong năm tiếp theo đối với đơn vị chủ trì vi 

phạm các quy định tại Quy định này. 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại do Sở Công Thương lập, Sở Tài chính kiểm tra, tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định 

trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách thành phố. 

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với 

Sở Công Thương và các đơn vị chủ trì trong việc tổ chức hiệu quả, chất lượng các Chương 

trình xúc tiến thương mại của thành phố; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với 

các tỉnh, thành phố trong nước và ngoài nước. 

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì  
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1. Tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng tiến độ, nội dung và dự toán đã 

được phê duyệt.  

2. Lựa chọn đơn vị tham gia thực hiện Chương trình phù hợp với các tiêu chí 

theo quy định. 

3. Sau khi thực hiện từng nội dung Chương trình, đơn vị chủ trì phải có báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày 

kết thúc Chương trình. Định kỳ 6 tháng 01 lần, các đơn vị chủ trì phải gửi báo cáo tình 

hình thực hiện Chương trình về Sở Công Thương (báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 

30 tháng 6 và cả năm trước ngày 31 tháng 12). 

4. Có trách nhiệm tổng hợp và thanh quyết toán các khoản chi hỗ trợ từ kinh phí 

thực hiện Chương trình hàng năm đối với các hoạt động do đơn vị mình thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành. 

5. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực 

hiện Chương trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Chương trình theo quy định hiện hành. 

Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị tham gia thực hiện Chương trình 

1. Có văn bản đăng ký tham gia thực hiện Chương trình gửi đơn vị chủ trì; 

2. Báo cáo tình hình, đánh giá kết quả tham gia thực hiện Chương trình cho đơn 

vị chủ trì.  

3. Cung cấp đầy đủ chứng từ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì thực hiện 

thanh quyết toán sau khi Chương trình kết thúc. 

 Điều 16. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương 

để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, 

bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

      Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 
 

 Về việc sửa đổi,  một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ 

trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

    Căn cứ  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/12/2002; 

     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tại Tờ trình số 

240/TTr- SLĐTBXH ngày09/5/2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

         Điều 1. Sửa đổi Mục 2, Mục 3 Phụ lục ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập 

trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 

29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 (Phụ lục kèm theo) 

          Điều 2. Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội 

được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội,  

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và chế độ được 

áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 

           Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các quận, 

huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                      CHỦ TỊCH  

 

                                                                                         Huỳnh Đức Thơ 

 

 

 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 14/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2016 
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PHỤ LỤC 

Sửa đổi mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

( Kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ) 

 

 

TT 

 

NỘI DUNG HỖ TRỢ 

 

ĐVT 

MỨC 

CHI 

 

1 Hỗ trợ tiền điện thoại di động 

(0905.550.770 

Tháng 500.000 

2 Hỗ trợ trực đêm và ngoài giờ của các 

thành viên trong Tổ theo mức khoán như 

sau: (mỗi ca trực 03 người, gồm: 01 cán 

bộ xử lý tại hiện trường, 01 cán bộ trực 

tại cơ quan xử lý thông tin và 01 nhân 

viên lái xe 

  

2.1 Hỗ trợ trực đêm ngày thường Người/ca trực 150.000 

2.2 Hỗ trợ trực ngày thứ bảy, chủ nhật Người/ca trực 200.000 

2.3 Hỗ trợ trực lễ, tết Người/ca trực 300.000 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm,  

quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộỉ, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 08/2016//TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;  

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

  

Số: 15/2016/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2016 
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Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm 

C của thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về mua 

sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và 

thay thế Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu 

tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quyết định 1643/QĐ-UBND ngày 

10/3/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định thanh toán vốn đầu tư và 

vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà 

Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Huỳnh Đức Thơ      
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

 

QUY ĐỊNH 

Một số nội dung về mua sắm, quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15  /2016/QĐ-UBND 

ngày  20 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Văn bản này quy định về phân cấp, uỷ quyền một số thẩm quyền của UBND 

thành phố Đà Nẵng và việc thực hiện các hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng 

vốn đầu tư công, đấu thầu dự án đầu tư công, mua sắm do UBND thành phố, các cơ 

quan, đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và UBND các quận, huyện thuộc thành phố 

quản lý thực hiện. 

Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn 

vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài 

trợ thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và theo quy định của Điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế đó. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đầu tư 

công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đấu thầu dự án đầu tư công, mua sắm thuộc 

phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Quy định này. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư 

công, đấu thầu dự án đầu tư công, mua sắm thuộc thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã, phường thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn và theo các 

quy định hiện hành có liên quan. 

Điều 3. Vốn đầu tư công 

Vốn đầu tư công hiểu theo Quy định này gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn 
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công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư 

nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân 

sách địa phương để đầu tư. 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ MUA SẮM SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG  

NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN 

Điều 4. Trình tự thực hiện việc mua sắm  

1. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm 

a) Trường hợp mua sắm từ nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán hàng 

năm: Trên cơ sở dự toán kinh phí hàng năm được giao, cơ quan, đơn vị trực tiếp mua 

sắm tổng hợp danh mục, khối lượng hàng hóa, dịch vụ, tài sản cần mua sắm cho một 

lần hoặc cho một thời kỳ để lập dự toán mua sắm (bao gồm các nội dung: danh mục 

mua sắm, số lượng, đơn giá, giá trị dự toán mua sắm, nguồn kinh phí mua sắm) trình 

cơ quan được giao thẩm quyền theo Điều 6 Quy định này để thẩm định, phê duyệt. 

b) Trường hợp mua sắm chưa được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm: Cơ 

quan, đơn vị trực tiếp mua sắm (hoặc cơ quan chủ quản của đơn vị trực tiếp mua sắm) 

phải trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương và nguồn kinh phí mua sắm đối với 

nguồn ngân sách thành phố; đối với nguồn ngân sách quận, huyện (kể cả nguồn ngân 

sách thành phố bổ sung có mục tiêu) giao Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt; đối 

với nguồn vốn nhà nước khác giao cấp có thẩm quyền theo phân cấp về quản lý sử 

dụng tài sản nhà nước phê duyệt. Sau đó, thực hiện việc lập, trình, thẩm định, phê duyệt 

dự toán mua sắm theo Điểm a Khoản này. 

2. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: Cơ quan, đơn vị trực tiếp mua sắm thực 

hiện việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo quy định, trình cơ quan được giao thẩm quyền theo Điều 6 Quy 

định này để thẩm định, phê duyệt. 

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện việc mua sắm 

1. Nội dung mua sắm và nguồn kinh phí mua sắm thực hiện theo quy định tại 

Điều 3 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đối với tài 

sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương thực hiện theo 

quy định về mua sắm tập trung. Việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối 

với mua sắm thường xuyên thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 
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2. Đối với các loại xe ôtô: Thực hiện trang bị, mua sắm theo quy định về tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ và theo các hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Giá trị dự toán mua sắm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Quy định này 

phải được tổng hợp từ danh mục, khối lượng hàng hóa, dịch vụ, tài sản cần mua sắm 

cho một lần hoặc cho một thời kỳ đã được bố trí kế hoạch hàng năm; không được chia 

nhỏ danh mục, số lượng ra để thực hiện. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được lập cho 

toàn bộ dự toán mua sắm được cơ quan có thẩm quyền giao đầu năm và lập kế hoạch 

bổ sung đối với các khoản dự toán mua sắm được giao bổ sung trong năm. Trường hợp 

chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự toán mua sắm thì lập 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp mua sắm chịu trách nhiệm về những nội 

dung trên. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi trên cơ sở dự toán mua sắm và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định đã nêu trên. 

4. Tổng giá trị đối với khối lượng mua sắm một lần hoặc khối lượng mua sắm 

cho một thời kỳ của hàng hóa, dịch vụ, tài sản nếu trên 100 triệu đồng phải thực hiện 

thuê doanh nghiệp thẩm định giá xác định giá làm cơ sở lập dự toán mua sắm (trừ các 

trường hợp đã có kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng hoặc được 

giao nhiệm vụ theo quy định và trường hợp mức giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định). Việc thẩm định giá của cơ quan quản lý nhà nước về giá được thực 

hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về thẩm định giá. 

5. Tổng giá trị khối lượng mua sắm một lần hoặc khối lượng mua sắm cho một 

thời kỳ của hàng hóa, dịch vụ, tài sản không quá 100 triệu đồng: Trường hợp không 

thuê doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan, đơn vị trực tiếp mua sắm phải lấy báo giá 

của ít nhất 03 nhà cung cấp khác nhau làm cơ sở lập dự toán mua sắm. 

Điều 6. Thẩm quyền trong mua sắm tài sản 

1. Giá trị dự toán mua sắm không quá 100 triệu đồng: Chủ tịch UBND thành phố 

giao quyền cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp mua sắm phê duyệt dự toán mua 

sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

2. Giá trị dự toán mua sắm từ trên 100 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng: Chủ tịch 

UBND thành phố giao quyền cho Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thẩm định, phê duyệt 

dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết 
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quả lựa chọn nhà thầu. 

3. Giá trị dự toán mua sắm từ trên 100 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng thuộc 

nguồn vốn ngân sách quận, huyện (kể cả nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục 

tiêu): Chủ tịch UBND thành phố giao quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức 

thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4. Giá trị dự toán mua sắm từ 02 tỷ đồng trở lên: Giao Sở Tài chính thẩm định 

dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết 

quả lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

Điều 7. Lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư 

 Tất cả các dự án đều phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với các dự án 

nhóm A, trừ các dự án đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung quy định 

tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ); Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với các dự án nhóm B và nhóm C). Chủ đầu tư hoặc 

cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư quy định như sau: 

1. Đối với dự án nhóm A (bao gồm dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài) thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính phủ; dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân 

sách Trung ương: Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm 

định do một Lãnh đạo UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư là Thường trực Hội đồng thẩm định và các sở, ban, ngành liên quan là thành viên để 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn hoặc 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. UBND thành 

phố trình HĐND thành phố cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

2. UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối 

với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách thành 

phố, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng 

chưa đưa vào cân đối ngân sách thành phố và các khoản vốn vay khác của ngân sách 

thành phố để đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn. 

 Riêng đối với các dự án thuộc Khoản 2 Điều này do cấp quận, huyện quản lý, 

UBND cấp quận, huyện trình HĐND cấp quận, huyện cho ý kiến trước khi gửi Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư thẩm định. 

3. UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C còn 

lại không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều này như sau: 

- Dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách thành phố, vốn trái phiếu chính quyền 

địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách 

thành phố và các khoản vốn vay khác của ngân sách thành phố để đầu tư.  

- Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận, huyện, vốn cân 

đối ngân sách quận, huyện và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào 

cân đối ngân sách quận, huyện có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối 

với các dự án này. 

4. UBND các quận, huyện quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử 

dụng vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận, huyện, vốn cân đối ngân sách quận, 

huyện và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách 

quận, huyện có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Chủ tịch UBND quận, huyện thành 

lập Hội đồng để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn đối với các dự án này. 

5. Đối với các dự án sử dụng vốn hỗn hợp (ngân sách thành phố và ngân sách 

quận, huyện): HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự 

án trọng điểm nhóm C, UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm 

C còn lại. Việc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo 

quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 

6. Đối với dự án nhóm B và C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính 

phủ, cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND thành phố 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. 

7. Nội dung lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo Luật 

Đầu tư công, Nghị định, các văn bản pháp luật hiện hành về đầu tư công, về ODA, vốn 

vay ưu đãi và PPP. 

8. Đối với các dự án có tổng mức đầu tư không quá 500 triệu đồng gồm: Dự án 

sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp; dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các 

dự án khác không có cấu phần xây dựng đã được UBND thành phố thống nhất chủ 

trương hoặc được HĐND thành phố thông qua danh mục và đã được bố trí trong kế 

hoạch vốn hàng năm thì không phải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Chủ đầu tư căn cứ danh 

mục và kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự án theo đúng quy định.  

Điều 8. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư  

1. Tất cả các dự án chỉ được lập thủ tục trình duyệt dự án đầu tư sau khi được 
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cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 7 của Quy định 

này. 

2. Trình tự, nội dung hồ sơ trình duyệt, thẩm định dự án đầu tư công thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công và quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

3. Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư công, trường hợp thật cần thiết phải 

điều chỉnh tăng quy mô, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án so với quy định tại quyết 

định chủ trương đầu tư thì phải báo cáo cơ quan quyết định chủ trương đầu tư cho ý 

kiến và phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Nếu điều chỉnh tăng 

quy mô, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư và vẫn bảo đảm mục tiêu của dự án 

như trong quyết định chủ trương đầu tư thì không phải thẩm định lại nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn. 

Điều 9. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự 

án nhóm A có cấu phần xây dựng. Chủ tịch UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm 

định do một Lãnh đạo UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư là Thường trực Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án nhóm A không có cấu phần xây dựng do thành phố quản lý.  

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố (Sở Xây dựng, Sở 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) theo quy định tại Khoản 8 Điều này chủ 

trì tổ chức thẩm định dự án có cấu phần xây dựng từ nhóm B trở xuống do thành phố 

quản lý. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định tất cả các dự án không có 

cấu phần xây dựng từ nhóm B trở xuống; toàn bộ dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và 

nâng cấp sử dụng vốn đầu tư công (trừ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) có cấu 

phần xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng do thành phố quản lý. 

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND quận, huyện (Phòng có chức 

năng quản lý xây dựng) chủ trì tổ chức thẩm định các dự án có cấu phần xây dựng do 

UBND quận, huyện quản lý và được UBND thành phố phân cấp, uỷ quyền quyết định 

đầu tư. 

5. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thuộc UBND quận, huyện (Phòng 

có chức năng quản lý đầu tư công) chủ trì tổ chức thẩm định các dự án không có cấu 

phần xây dựng; toàn bộ dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp sử dụng vốn đầu 

tư công (trừ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) có cấu phần xây dựng có tổng 

mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng do UBND quận, huyện quản lý và được UBND thành phố 

phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.    

6. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi, không phải tổ chức thẩm định riêng. 

7. Thời gian thẩm định dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 59 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 43 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi 
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hành một số Điều của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan. 

8. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có trách nhiệm là đầu mối chủ 

trì tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo 

cáo nghiên cứu khả thi các dự án do thành phố quản lý như sau: 

a) Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 

và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình 

dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công 

trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt 

đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị). 

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế 

cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công 

trình giao thông độc lập và các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khác được 

UBND thành phố giao. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia 

ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này 

đối với các công trình thuỷ lợi; công trình đê điều; công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

khác. 

d) Sở Công Thương chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế cơ 

sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình 

hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hệ thống điện chiếu 

sáng, các công trình công nghiệp chuyên ngành; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm 

định tháo dỡ, di dời, lắp đặt hệ thống thiết bị điện, các dây chuyền công nghệ máy móc 

thiết bị. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến 

về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với 

các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; chủ trì phối 

hợp với Sở Tài chính thẩm định, tháo dỡ, di dời, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc. 

e) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong dự án đầu tư, phương án tổng thể bồi 

thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư. 

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các dự án PPP, các dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các chương trình, dự án quy định tại Khoản 4 Điều 

12 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ, các dự án không có 

cấu phần xây dựng; toàn bộ dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp sử dụng vốn 

đầu tư công (trừ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) có cấu phần xây dựng có tổng 

mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng do thành phố quản lý; tham gia ý kiến về phương án huy 

động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ thực hiện dự án. 
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h) Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác 

định kinh phí đầu tư tương ứng về phòng cháy chữa cháy.  

i) Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, thống nhất việc yêu cầu 

chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp đã đăng ký công 

khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm 

định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin 

năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây 

dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận 

bằng văn bản. Tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra công trình do 

mình thiết kế. 

9. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có 

loại và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định là cơ quan có 

trách nhiệm thực hiện thẩm định đối với công trình, hạng mục công trình chính của dự 

án đầu tư xây dựng công trình. 

10. Đối với dự án do thành phố quản lý, chủ đầu tư căn cứ ý kiến thẩm định của 

các cơ quan chuyên môn nêu trên, hoàn chỉnh dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình Chủ tịch 

UBND thành phố hoặc gửi cơ quan cấp dưới được phân cấp, ủy quyền quyết định đầu 

tư. 

11. Đối với dự án do quận, huyện quản lý và được UBND thành phố phân cấp, 

ủy quyền quyết định đầu tư, Chủ đầu tư căn cứ ý kiến thẩm định của các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND quận, huyện hoàn chỉnh dự án gửi cơ quan chuyên môn quản 

lý về đầu tư trình UBND quận, huyện quyết định đầu tư.  

Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt dự án 

1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư dự án sử dụng toàn bộ vốn ngân 

sách thành phố có tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên; dự án sử dụng ngân sách 

thành phố phân cấp cho quận, huyện, vốn cân đối ngân sách quận, huyện và vốn từ 

nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách quận, huyện có tổng 

mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên; dự án sử dụng vốn hỗn hợp trong đó nguồn vốn ngân 

sách thành phố chiếm từ 05 tỷ đồng trở lên và các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi. 

2. Chủ tịch UBND thành phố phân cấp, uỷ quyền quyết định đầu tư như sau: 

a) Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương quyết định đầu tư các dự án có 

tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng đối với dự án do mình hoặc đơn vị trực thuộc quản 

lý. Trường hợp dự án đầu tư có các hạng mục thuộc chuyên ngành khác nhau, cơ quan 

được UBND thành phố phân cấp, ủy quyền có trách nhiệm lấy ý kiến của các Cơ quan 

chuyên môn theo quy định tại Khoản 8, Điều 9 Quy định này trước khi quyết định. 
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b) Người đứng đầu các sở, ban, ngành không thuộc Điểm a, Khoản 2 Điều này 

quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng do mình hoặc đơn vị 

trực thuộc quản lý.  

c) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án còn lại có tổng 

mức đầu tư từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng do các đơn vị quy định tại Điểm b, 

Khoản 2 Điều này quản lý.  

d) Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định đầu tư: 

 - Các dự án do UBND quận, huyện quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng 

sử dụng vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận, huyện, vốn cân đối ngân sách 

quận, huyện và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân 

sách quận, huyện. 

- Các dự án do UBND quận, huyện quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng 

sử dụng vốn hỗn hợp trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố dưới 05 tỷ đồng. 

- Các dự án do UBND quận, huyện quản lý có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng 

sử dụng vốn ngân sách thành phố. 

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án 

a) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trường hợp phát sinh các yếu tố 

dẫn đến việc điều chỉnh dự án, chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có trách nhiệm tổng 

hợp, báo cáo Cơ quan chuyên môn theo quy định tại Điều 9 Quy định này (cơ quan đã 

chủ trì thẩm định dự án) kiểm tra và trực tiếp báo cáo, đề xuất để người quyết định đầu 

tư có ý kiến, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.  

b) Khi điều chỉnh dự án thì chủ đầu tư phải trình Cơ quan chuyên môn theo quy 

định tại Điều 9 Quy định này tổ chức thẩm định và trình người quyết định đầu tư theo 

phân cấp quy định tại Điều 10 Quy định này phê duyệt nội dung điều chỉnh. 

c) Trong trường hợp điều chỉnh dự án có điều chỉnh tổng mức đầu tư thì chủ đầu 

tư dự án phải gửi Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án cho cơ quan có thẩm quyền để thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

d) Việc điều chỉnh dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Điều 14 Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Điều 12. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng, giá thiết bị 

1. Đối với các dự án có cấu phần xây dựng 

a) Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

 Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại 

Điều 9 Quy định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng 

(trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp 
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thiết kế hai bước) các công trình cấp II trở xuống.  

Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong 

trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong 

trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước. 

b) Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách 

 Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại 

Điều 9 Quy định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng 

(trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp 

thiết kế hai bước) các công trình cấp II, cấp III. Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm 

định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có); tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây 

dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.  

Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong 

trường hợp thiết kế ba bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

trong trường hợp thiết kế hai bước và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP. 

2. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở quản lý chuyên ngành tổ 

chức thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư các dự án do thành phố quản lý và trình người 

quyết định đầu tư phê duyệt. 

3.  Đối với các dự án quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng chỉ áp 

dụng thiết kế 1 bước thì thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được trình thẩm định, phê 

duyệt cùng với trình thẩm định, quyết định đầu tư dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 9 và Điều 

10 Quy định này.     

4. Đối với khối lượng các thiết bị có tổng giá trị trên 500 triệu đồng thì ngoài 

việc phải thực hiện thuê doanh nghiệp thẩm định giá để định giá, chủ đầu tư phải lập 

hồ sơ dự toán gửi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định; kết quả thẩm định được chuyển 

cho cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định để tổng hợp vào dự toán công trình (không phân 

biệt bước thiết kế) và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9, Điều 

10 và Điều 12 Quy định này. 

 

Điều 13. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình xây 

dựng 

a) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trường hợp phát sinh các yếu tố 

dẫn đến việc điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị điều 

hành dự án có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Cơ quan chuyên môn theo quy định tại 

Điều 9 Quy định này (cơ quan đã chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán) kiểm tra và trực 

tiếp báo cáo, đề xuất để người quyết định đầu tư có ý kiến, làm cơ sở để tổ chức triển 
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khai thực hiện.  

b) Nội dung điều chỉnh thiết kế và dự toán phải được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tại Điều 12 Quy định này thẩm định, phê duyệt. 

Điều 14. Quy định về công tác đấu thầu 

1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan 

tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh 

giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, 

danh sách xếp hạng nhà thầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản 

hướng dẫn pháp luật hiện hành về đấu thầu. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu 

tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, thống nhất việc lựa chọn một tổ chức tư 

vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức giám sát theo dõi, hoạt động đấu thầu, 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các 

dự án do thành phố quyết định đầu tư hoặc quản lý theo nội dung quy định tại Điều 

125 và Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Điều 2 

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015. 

Điều 15. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

- Phương pháp điều chỉnh, bổ sung giá trị hợp đồng: Tất cả các gói thầu thực 

hiện điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo hướng dẫn tại các Nghị định, Thông tư của Bộ 

Xây dựng và quy định của UBND thành phố. 

- Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng: Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt 

giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho 

gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói 

thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết 

định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh theo quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 

22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng.  

 

Điều 16. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  

1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan điều hành dự án (trường hợp được chủ đầu tư ủy 

quyền) lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và 

các quy định hiện hành của thành phố về tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. 

2. Mức tạm ứng vốn:  

a) Đối với hợp đồng thi công xây dựng: 
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- Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 20% giá trị hợp đồng; 

- Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 15% giá 

trị hợp đồng; 

- Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 10% giá trị Hợp đồng. 

b) Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC, EPC, 

hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: Mức vốn tạm ứng là 

10% giá trị hợp đồng. 

c) Đối với hợp đồng tư vấn: 

- Hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 15% giá trị hợp đồng; 

- Hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 20% giá trị hợp đồng. 

d) Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn để đẩy nhanh tiến độ phải được 

người quyết định đầu tư cho phép. 

đ) Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Thực hiện theo Điểm c 

Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

e) Đối với chi phí quản lý dự án: Thực hiện theo Điểm d Khoản 3 Điều 8 Thông 

tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

g) Mức vốn tạm ứng cho tất cả các khoản quy định từ Điểm a đến Điểm e nêu 

trên không vượt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho dự án.  

3. Bảo lãnh tạm ứng vốn: Thực hiện theo Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 

08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

4. Thu hồi tạm ứng: 

- Đối với các hợp đồng tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này: Mức 

thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán, bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và 

thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu. 

- Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chi phí quản lý dự án: 

Thực hiện theo Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của 

Bộ Tài chính. 

5. Thanh toán khối lượng hoàn thành 

- Thanh toán 100% khối lượng xây lắp hoàn thành đảm bảo chất lượng được 

nghiệm thu trong từng đợt (sau khi đã giảm trừ thu hồi tiền tạm ứng, tiền bảo hành 

công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng) và thanh toán đến 90% (đối với công trình 

có mức bảo hành 5%); thanh toán đến 92% (đối với công trình có mức bảo hành 3%) 

giá trị khối lượng hoàn thành lũy kế đối với đợt thanh toán cuối cùng của dự án, công 

trình. 

- Trong quá trình thực hiện quyết toán và bảo hành công trình, trường hợp công 

việc nào hoàn thành trước sẽ được thanh toán số vốn còn lại của công việc đã hoàn 

thành đó. 
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- Tổng số vốn thanh toán cho các dự án, công trình không vượt dự toán được 

duyệt hoặc giá gói thầu; không vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án (bao gồm 

cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành).  

6. Hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn:  

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông 

tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

7. Thực hiện lựa chọn nhà thầu kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán vốn 

trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các gói thầu có giá trị xây dựng 

từ 120 tỷ đồng trở lên; không thực hiện kiểm toán đối với chi phí đền bù giải toả và các 

gói thầu thiết bị thuộc các công trình trên địa bàn thành phố. 

Đối với các gói thầu có giá trị xây dựng nhỏ hơn 120 tỷ đồng nhưng có tính chất 

phức tạp, cần phải thực hiện kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán vốn, giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố 

xem xét, thống nhất chủ trương cho từng trường hợp cụ thể trước khi triển khai thực 

hiện. 

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố uỷ quyền cho: 

a) Giám đốc Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án 

nhóm C (trừ các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này); thẩm tra trình UBND 

thành phố phê duyệt quyết toán vốn các dự án nhóm A, B. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thẩm tra, phê duyệt  quyết toán 

vốn đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND quận, huyện và các công 

trình sử dụng nguồn vốn ngân sách quận, huyện. 

c) Chủ đầu tư cấp Sở thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do 

mình và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng. 

9. Đối với các dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong năm 

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo 

quy định tại Điều 75 của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc 

hội và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu 

tư công trung hạn và hằng năm. 

Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư cho từng dự án, các chủ đầu tư, 

đơn vị điều hành dự án phải xác định số vốn đã thanh toán đến thời Điểm điều chỉnh 

và làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch hằng năm đã 

thanh toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được, đảm bảo kế 

hoạch vốn của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc Nhà nước đã 

thanh toán. 

10. Chế độ báo cáo 

Định kỳ hàng tháng, các Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm báo cáo 

tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của các dự án gửi UBND, cơ quan Tài chính 

cùng cấp (chi tiết theo từng danh mục công trình và nguồn vốn đầu tư) trước ngày 05 
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hàng tháng và thực hiện báo cáo đột xuất số liệu cho Sở Tài chính để tham mưu cho 

UBND thành phố trong điều hành ngân sách.   

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Quy định xử lý chuyển tiếp 

1. Các dự án đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn hoặc đã được phê duyệt dự án trước ngày Quy định này có hiệu 

lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không phải làm 

thủ tục phê duyệt lại; các công việc tiếp theo bao gồm thẩm quyền về thẩm định, phê 

duyệt được thực hiện theo Quy định này. 

2. Các dự án đầu tư công chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn hoặc chưa được phê duyệt dự án thì thực hiện theo Quy định tại 

Quyết định này. 

3. Các nội dung khác về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng công trình quản 

lý đầu tư xây dựng không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các văn bản 

pháp luật hiện hành. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc phát 

sinh thì các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

chủ trì hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo 

quy định./. 

                                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                   

                                                                                             Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và 

quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 

2009 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 

tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 

của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;  

 Căn cứ Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất 

lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức danh, số lượng, 

tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. 

2. Quyết định này bãi bỏ các văn bản sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số: 16 /2016/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 25  tháng 5  năm 2016 
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a) Quyết định số 156/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2005 của UBND 

thành phố Đà Nẵng quy định trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hàng tháng đối 

với cán bộ không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

b) Quyết định số 8348/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc bổ sung chức danh công tác tôn giáo tại một số phường, xã trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

c) Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động 

không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

d) Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc thay đổi tên gọi chức danh những người hoạt động không chuyên 

trách tại phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng; 

đ) Quyết định số 9379/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc bổ sung chức danh Phó trưởng Công an xã, người phụ trách công 

tác phòng, chống ma túy, mại dâm và người phụ trách công tác xóa đói, giảm nghèo 

tại phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng; 

e) Quyết định số 7530/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2012 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc đổi tên gọi chức danh những người hoạt động không chuyên trách 

tại đảng ủy cơ sở phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng; 

g) Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc bổ sung chức danh công tác tôn giáo tại UBND phường Thanh 

Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

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

chính; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

 

    Huỳnh Đức Thơ 
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QUY ĐỊNH 

Về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách  

và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2016/QĐ-UBND  

ngày  25  tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và 

quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách tại 

phường, xã; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý và sử dụng những 

người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã. 

Chương II 

SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN  

VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

Điều 3. Số lượng, chức danh, nhiệm vụ 

1. Về số lượng 

a) Phường, xã loại 1: Không quá 22 người; 

b) Phường, xã loại 2: Không quá 20 người. 

2. Chức danh, nhiệm vụ của những người hoạt động không chuyên trách phường, 

xã thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này. 

3. Các phường đã bố trí lực lượng công an chính quy hoặc không có Hội Nông dân 

được phép sử dụng 02 định mức của chức danh Phó trưởng Công an xã và 01 định mức 

của chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân để bố trí chức danh khác. 

4. Chủ tịch UBND phường, xã căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 

Điều này chủ động bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách, nhưng 

     ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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không quá số lượng tối đa theo quy định; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 

từng chức danh. 

5. Không thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên 

trách phường, xã. 

Điều 4. Tiêu chuẩn  

1. Về trình độ chuyên môn 

 a) Đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã thuộc khối 

Đảng và khối chính quyền: 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối với các nhóm ngành phù hợp vị trí chức danh 

đảm nhận; có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ A tin học và tương đương 

trở lên; 

 - Vận dụng chuyên ngành đào tạo theo quy định hiện hành của UBND thành phố 

đối với cán bộ, công chức phường, xã để có điều kiện bố trí, phát triển lâu dài. 

b) Đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã thuộc khối 

Mặt trận, hội, đoàn thể, công an, quân sự: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (ngoại trừ Phó 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Chủ tịch Hội Chữ thập 

đỏ); 

c) Không vận dụng trình độ lý luận chính trị thay cho trình độ chuyên môn. 

2. Về độ tuổi 

 a) Đối với các chức danh bầu cử 

 - Thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

điều lệ của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đối với từng chức danh. Đối 

với người tham gia bầu cử để bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi đảm nhận ít nhất 01 nhiệm 

kỳ 05 năm (60 tháng); 

- Đối với các chức danh đặc thù (Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội 

Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ) có độ tuổi đảm nhận chức danh  không quá 

65 tuổi. 

 b) Đối với các chức danh hợp đồng lao động (sau đây viết tắt là HĐLĐ) lần đầu: 

Không quá 35 tuổi khi tham gia ký kết HĐLĐ lần đầu. 

3. Đủ điều kiện về sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 5. Chế độ, chính sách 

Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã thực 

hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của HĐND 

thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Mức phụ cấp hàng tháng 

a) Mức phụ cấp hàng tháng là 1,0 mức lương cơ sở; 



   

37 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12 + 13/Ngày 9-7-2016  

 

b) Thành phố hỗ trợ thêm từ ngân sách để chi trả phụ cấp hàng tháng theo trình 

độ chuyên môn, cụ thể như sau: Hỗ trợ 0,52 mức lương cơ sở đối với những người 

không có trình độ chuyên môn; 0,86 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ 

trung cấp; 1,1 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ cao đẳng; 1,34 mức 

lương cơ sở đối với những người có trình độ đại học; 1,67 mức lương cơ sở đối với 

những người có trình độ thạc sĩ. 

2. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của Luật 

Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế hiện hành. 

3. Khoán kinh phí hành chính 

a) Năm 2016: 09 triệu đồng/người/năm; 

b) Từ năm 2017: Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND thành phố để trình 

HĐND thành phố quy định việc tăng mức khoán kinh phí hành chính phù hợp với thời 

kỳ ổn định ngân sách nhà nước. 

4. Khoán quỹ phụ cấp 

a) Thực hiện khoán quỹ phụ cấp như sau: 

- Phường, xã loại 1: Khoán quỹ phụ cấp bằng 52 (năm mươi hai) lần mức lương 

cơ sở theo quy định hiện hành; 

- Phường, xã loại 2: Khoán quỹ phụ cấp bằng 47 (bốn mươi bảy) lần mức lương 

cơ sở theo quy định hiện hành. 

b) Kinh phí từ nguồn khoán quỹ phụ cấp còn lại sau khi chi trả phụ cấp người 

hoạt động không chuyên trách phường, xã theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các 

loại phụ cấp khác (nếu có) được sử dụng để tiết kiệm phân phối thu nhập tăng thêm 

cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

5. Người hoạt động không chuyên trách phường, xã là người đang hưởng chế độ 

hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động 

hiện hưởng, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 1, khoản 3, 

khoản 4 Điều này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Chương III 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG  

Điều 6. Quy trình ký kết hợp đồng lao động 

 1. Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy định này, chủ tịch UBND quận, 

huyện ban hành quy chế tuyển chọn, ký kết HĐLĐ đối với các chức danh người hoạt động 

không chuyên trách phường, xã, trong đó quy định quy trình, hình thức tuyển chọn, tiêu 

chí xác định người trúng tuyển và phân cấp thực hiện tuyển chọn HĐLĐ. 

 2. Quy trình thực hiện ký kết HĐLĐ đối với người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã (trừ các chức danh đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành hoặc Điều 
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lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

tại phường, xã): 

a) UBND phường, xã đăng ký nhu cầu ký kết HĐLĐ đối với các chức danh người 

hoạt động không chuyên trách phường, xã gửi về Phòng Nội vụ các quận, huyện; 

b) Trên cơ sở nhu cầu của UBND phường, xã, Phòng Nội vụ các quận, huyện 

thẩm định vị trí việc làm đăng ký HĐLĐ trình chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt 

và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm 

việc của UBND quận, huyện và UBND phường, xã có nhu cầu tuyển chọn HĐLĐ về 

tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm, số lượng HĐLĐ cần tuyển, thời hạn và địa điểm 

nhận hồ sơ; 

c) Thời hạn nhận hồ sơ ít nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thông 

báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

d) Khi hết thời hạn nhận hồ sơ, UBND quận, huyện hoặc UBND phường, xã tổ 

chức kiểm tra, sát hạch chuyên môn nghiệp vụ bằng hình thức phù hợp (phỏng vấn, 

trắc nghiệm hoặc xét hồ sơ). Việc tổ chức kiểm tra, sát hạch để ký kết HĐLĐ đối với 

các chức danh không chuyên trách phường, xã thực hiện theo phân cấp quản lý của 

UBND các quận, huyện; 

đ) Cơ quan tổ chức kiểm tra, sát hạch thông báo công khai kết quả kiểm tra, sát 

hạch; 

e) Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày chủ tịch UBND quận, huyện 

ban hành văn bản thông báo kết quả trúng tuyển, chủ tịch UBND phường, xã phải tiến 

hành ký kết HĐLĐ tại chức danh không chuyên trách đăng ký tuyển chọn đối với người 

trúng tuyển. 

Văn bản thông báo kết quả trúng tuyển của chủ tịch UBND quận, huyện gửi về 

Sở Nội vụ 01 (một) bản để theo dõi, tổng hợp; 

g) Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký kết HĐLĐ, chủ tịch UBND 

phường, xã có trách nhiệm thực hiện cập nhật hồ sơ của đối tượng được ký kết HĐLĐ 

vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Hồ sơ 

có liên quan đến việc ký kết HĐLĐ được lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý 

HĐLĐ; 

h) Thử việc đối với HĐLĐ là các chức danh người hoạt động không chuyên 

trách phường, xã được thực hiện theo quy định tại Điều 26, 27, 28, 29 Bộ luật Lao 

động, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 Điều 7. Đào tạo, bồi dưỡng 

1. Người hoạt động không chuyên trách phường, xã được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng theo quy định. 

 2. Người hoạt động không chuyên trách phường, xã có độ tuổi dưới 45 đối với 

nam và 40 đối với nữ đã ký kết HĐLĐ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành 

mà chưa có trình độ chuyên môn hoặc trình độ chuyên môn thấp hơn Quy định này 
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được cử tham gia hoặc tạo điều kiện về thời gian để tham gia đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn nghiệp vụ.  

 3. Điều kiện, thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chế độ trợ cấp đào tạo, bồi 

dưỡng thực hiện theo quy định hiện hành của UBND thành phố về công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

 Điều 8. Đánh giá, phân loại 

 Phòng Nội vụ các quận, huyện chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức các quận, huyện 

ủy tham mưu chủ tịch UBND quận, huyện ban hành quy định về thẩm quyền, trách 

nhiệm, nội dung và trình tự đánh giá, phân loại người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã. 

 Điều 9. Kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động 

 1. Tùy theo điều kiện thực tế, việc xử lý kỷ luật người hoạt động không chuyên 

trách phường, xã vận dụng theo quy định về trình tự, thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức 

phường, xã; 

 2. Hình thức xử lý kỷ luật, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người 

hoạt động không chuyên trách phường, xã được thực hiện theo quy định của Bộ Luật 

Lao động, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều lệ của các đoàn thể chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội đối với từng chức danh và các thỏa thuận khác giữa cơ quan quản 

lý, sử dụng với người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

 Điều 10. Chính sách tinh giản  

1. Đối tượng thực hiện tinh giản 

a) Những người hoạt động không chuyên trách phường, xã không thể bố trí công 

việc khác sau khi thực hiện sắp xếp lại các chức danh theo quy định tại Điều 3 Quy 

định này; 

b) Những người hoạt động không chuyên trách phường, xã có độ tuổi từ 45 trở 

xuống đối với nam, từ 40 trở xuống đối với nữ, được ký kết HĐLĐ tại phường, xã 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Quy định này có 

hiệu lực thi hành chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định tại Điều 4 Quy 

định này, hướng dẫn của Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan.  

 2. Các đối tượng thôi việc do sắp xếp lại các chức danh không chuyên trách 

phường, xã ngoài chế độ quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm 

tham gia công tác có đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng 1,5 lần mức phụ cấp hiện 

hưởng hàng tháng. Nếu thời gian công tác có số tháng lẻ thì số tháng lẻ này được tính 

theo quy định hiện hành của Nhà nước (các trường hợp đang được hưởng chế độ hưu 

trí, mất sức… do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng không được hưởng chính sách 

tinh giản). 
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Chương IV 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN 

Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ 

1. Tham mưu, giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện việc 

quản lý người hoạt động không chuyên trách phường, xã, cụ thể: 

a) Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định số lượng, 

chức danh, tiêu chuẩn, các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách phường, xã theo quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ; 

b) Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố 

- Quản lý người hoạt động không chuyên trách phường, xã; 

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện 

chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ và nghị quyết của HĐND thành phố, 

quy định của UBND thành phố đối với người hoạt động không chuyên trách phường, 

xã; 

- Hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, chương 

trình và tổ chức cử đi đào tạo hoặc bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên 

trách phường, xã;  

b) Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về số lượng, chất lượng 

người hoạt động không chuyên trách phường, xã; 

c) Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 

đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã; 

d) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, công tác tuyển 

chọn, quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tài chính 

 1. Tham mưu phân bổ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí để 

thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, 

xã theo nội dung Quy định này. 

 2. Tham mưu mức khoán kinh phí hành chính đối với những người hoạt động 

không chuyên trách phường, xã theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Quy định 

này. 

 Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thành phố 

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối 

với người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo nội dung Quy định này.  
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Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch UBND quận, huyện 

1. Xây dựng quy chế, thực hiện quy trình tuyển chọn, ký kết HĐLĐ đối với 

người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

2. Quyết định điều động, bố trí, chuyển đổi vị trí công tác đối với người hoạt 

động không chuyên trách phường, xã trong số lượng, chức danh được UBND thành 

phố giao theo quy định. 

3. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và đăng ký cơ quan có thẩm quyền để cử người 

hoạt động không chuyên trách phường, xã tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, lý luận chính trị và quản lý nhà nước để đạt chuẩn theo 

quy định tại Điều 4 và Điều 7 Quy định này. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã tổ chức thực hiện các loại phụ cấp và 

chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã trong việc nhận xét, đánh giá, phân 

loại người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

6. Chỉ đạo việc lập và quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã. 

7. Quyết định khen thưởng, kỷ luật người hoạt động không chuyên trách phường, 

xã theo quy định. 

8. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng người hoạt động không 

chuyên trách phường, xã thuộc UBND quận, huyện. 

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch UBND phường, xã 

1. Trực tiếp quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách phường, xã. 

2. Tổ chức rà soát, bố trí nhân sự, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử người hoạt 

động không chuyên trách phường, xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ để đạt chuẩn theo quy định. 

3. Rà soát nhu cầu tuyển chọn, ký kết HĐLĐ đối với người hoạt động không 

chuyên trách và thực hiện việc tuyển chọn theo phân cấp tại quy chế tuyển chọn, ký 

kết HĐLĐ đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã của UBND quận, 

huyện. 

4. Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu, thôi việc đối 

với người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

5. Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng 

đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo thẩm quyền. 

6. Giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 

người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo quy định của pháp luật. 

7. Lập và quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 
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8. Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục  

CHỨC DANH, NHIỆM VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG, XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng5 năm2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Số 

TT 
Chức danh 

Số lượng bố trí tối đa 

theo phân loại  

đơn vị hành chính 

phường, xã 
Nhiệm vụ 

Loại 1 Loại 2 

Khối Đảng 

1 
Phụ trách công tác tuyên giáo, 

dân vận Đảng ủy 
1 1 

Tham mưu Đảng ủy phường, xã thực hiện công tác tuyên 

giáo, dân vận theo Điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn 

của cơ quan Đảng cấp trên. 

2 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

(hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra nếu Bí thư hoặc Phó 

Bí thư Đảng ủy phường, xã 

làm Chủ nhiệm) 

1 1 

Tham mưu Đảng ủy phường, xã thực hiện công tác kiểm 

tra Đảng ủy theo Điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn 

của cơ quan Đảng cấp trên. 

3 
Phụ trách công tác tổ chức, 

văn phòng Đảng ủy 
1 1 

Tham mưu Đảng ủy phường, xã thực hiện công tác tổ 

chức, văn phòng Đảng ủy theo Điều lệ Đảng, quy định và 

hướng dẫn của cơ quan Đảng cấp trên. 

Khối Mặt trận, hội, đoàn thể 
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Số 

TT 
Chức danh 

Số lượng bố trí tối đa 

theo phân loại  

đơn vị hành chính 

phường, xã 
Nhiệm vụ 

Loại 1 Loại 2 

4 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 
2 2 

Giúp Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, xã triển khai nhiệm vụ theo Điều lệ Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, quy định và hướng dẫn của cơ quan Mặt 

trận cấp trên. 

5 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ  
1 1 

Giúp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, xã triển khai 

nhiệm vụ theo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 

quy định và hướng dẫn của cơ quan Hội cấp trên. 

6 Phó Chủ tịch Hội Nông dân  1 1 

Giúp Chủ tịch Hội Nông dân phường, xã triển khai nhiệm 

vụ theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và quy định, 

hướng dẫn của cơ quan Hội cấp trên. 

7 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh  
1 1 

Giúp Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường, xã triển khai 

nhiệm vụ theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quy 

định và hướng dẫn của cơ quan Hội cấp trên. 

8 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 
1 1 

Giúp Bí thư Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh triển khai nhiệm vụ theo Điều lệ Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, quy định và hướng dẫn của cơ 

quan Đoàn cấp trên. 

9 Chủ tịch Hội Người cao tuổi 1 1 
Triển khai nhiệm vụ theo Điều lệ Hội Người cao tuổi, quy 

định và hướng dẫn của cơ quan Hội cấp trên. 
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Số 

TT 
Chức danh 

Số lượng bố trí tối đa 

theo phân loại  

đơn vị hành chính 

phường, xã 
Nhiệm vụ 

Loại 1 Loại 2 

10 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 1 1 
Triển khai nhiệm vụ theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam, quy định và hướng dẫn của cơ quan Hội cấp trên. 

Khối công an, quân sự 

11 
Chỉ huy phó Ban Chỉ huy 

Quân sự  
2 2 

Giúp Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã 

triển khai các nhiệm vụ quân sự tại phường, xã theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

12 Phó Trưởng công an xã 2 2 
Giúp Trưởng Công an xã triển khai các nhiệm vụ an ninh, 

trật tự tại xã theo quy định pháp luật hiện hành. 

Khối chính quyền 

13 Phụ trách công tác xã hội  2 2 

Tùy tình hình địa phương, chủ tịch UBND phường, xã 

phân công thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ như sau: 

- Theo dõi, thực hiện và chi trả các chế độ đối với người 

hưởng chính sách xã hội và chính sách người có công; 

- Theo dõi, báo cáo tình hình, thực hiện các giải pháp 

phòng, chống tệ nạn xã hội tại phường, xã; 
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Số 

TT 
Chức danh 

Số lượng bố trí tối đa 

theo phân loại  

đơn vị hành chính 

phường, xã 
Nhiệm vụ 

Loại 1 Loại 2 

- Thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại 

phường, xã; 

- Hỗ trợ thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương 

trình xóa đói, giảm nghèo tại phường, xã. 

- Các nhiệm vụ khác (nếu có). 

14 
Phụ trách công tác văn hóa - 

thể thao  
1 1 

Tùy tình hình địa phương, chủ tịch UBND phường, xã 

phân công thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ như sau: 

- Tổ chức, theo dõi và báo cáo hoạt động của Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao phường, xã hoặc Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Học tập cộng đồng phường, xã;  

- Thực hiện các nhiệm vụ về gia đình, văn hóa, thông tin, 

truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; 

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở 

cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa 

bàn phường, xã. 

15 
Phụ trách công tác thủ quỹ, 

lưu trữ 
1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về thủ quỹ, lưu trữ tại phường, 

xã. 

16 Phụ trách công tác văn thư 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ văn thư tại phường, xã. 
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Số 

TT 
Chức danh 

Số lượng bố trí tối đa 

theo phân loại  

đơn vị hành chính 

phường, xã 
Nhiệm vụ 

Loại 1 Loại 2 

17 
Phụ trách công tác văn phòng 

HĐND, UBND 
2 1 

- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND phường, xã công tác 

nội vụ tại phường, xã; quản lý tổ dân phố, thôn, công tác 

tôn giáo trên địa bàn phường, xã.  

- Tùy tình hình thực tế tại địa phương, giúp chủ tịch 

HĐND phường, xã thực hiện một số nhiệm vụ liên quan 

đến công tác hành chính, tổng hợp của HĐND, UBND 

phường, xã; phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin tại 

phường, xã.  

18 
Trưởng Ban Thanh tra  

nhân dân 
1 1 

Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra nhân dân và giám sát 

đầu tư cộng đồng tại phường, xã theo quy định hiện hành. 

Số lượng tối đa 22 20  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 17/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 01  tháng 6 năm 2016 
            

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên  

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 

2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 

phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 

dụng ngân sách nhà nước;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số         /TTr-

SKHCN ngày     tháng     năm 2016  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức xây dựng dự 

toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

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

định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 ban hành Quy định về định mức xây 
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dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ngành: Khoa học 

và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                           CHỦ TỊCH 

                                                                              Huỳnh Đức Thơ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/ 2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng .6 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1. Văn bản này quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ (KH&CN); các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm 

vụ KH&CN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ. 

2. Những nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài 

chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán 

và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. 

3. Văn bản này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; 

các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và 

các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

 Điều 2. Các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn thành phố 

 Các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành 

phố được quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của 

UBND thành phố ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà 

Nẵng. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 3. Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN 
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STT Chức danh 

Hệ số 

chức 

danh 

nghiên 

cứu 

(Hcd) 

Hệ số 

lao 

động 

khoa 

học 

(Hkh) 

Hệ số tiền công theo ngày  

Đối với nhiệm vụ 

KH&CN cấp 

thành phố 

Hstcn=(Hcd x 

Hkh)/22  

Đối với nhiệm 

vụ KH&CN cấp 

cơ sở 

Hstcn=(Hcd x 

Hkh)x50%/22  

1 
Chủ nhiệm 

nhiệm vụ 
5,79 2,09 0,55 0,28 

2 

Thành viên thực 

hiện chính; thư 

ký khoa học 

4,50 1,67 0,34 0,17 

3 Thành viên 3,06 1,25 0,17 0,09 

4 
Kỹ thuật viên, 

nhân viên hỗ trợ 
2,43 1,02 0,11 0,05 

 

Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN là mức 

hệ số tối đa. Dự toán tiền công trực tiếp đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên 

hỗ trợ không quá 20% tổng dự toán tiền công trực tiếp đối với các chức danh theo 

quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-

BKHCN. 

Điều 4. Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu. 

1. Thuê chuyên gia trong nước 

a) Nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia trong nước, tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia, thực hiện 

thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá 

xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung thuê chuyên gia thực hiện 

theo hợp đồng khoán việc.  

b) Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán 

thuê chuyên gia trong nước không quá 28.000.000 đồng/người/tháng (tháng làm việc 

tính trên cơ sở 22 ngày làm việc). 

c) Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước 

không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước quy định tại Điều 3 Quy định này và Khoản 

1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Trong trường hợp đặc 

biệt, nhiệm vụ KH&CN có dự toán thuê chuyên gia trong nước vượt quá 28.000.000 

đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia 

trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước thì UBND thành phố xem xét quyết 

định.  

 2. Thuê chuyên gia ngoài nước  



   

52 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12 + 13/Ngày 9-7-2016  

 

 a) Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia ngoài 

nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê 

chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả 

của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội đồng tư 

vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung thuê chuyên 

gia ngoài nước thực hiện theo hợp đồng khoán việc.  

b) Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước 

không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước quy định tại Điều 3 Quy định này và Khoản 

1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

c) Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có tổng dự toán kinh phí thực 

hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí 

chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước 

quy định tại Điều 3 Quy định này và Khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN thì UBND thành phố xem xét quyết định. 

Điều 5. Dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu 

1. Nội dung và định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu 

được thực hiện theo các quy định của thành phố về định mức chi tiêu đón tiếp khách 

nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước và mức 

chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

2. Định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học 

như sau: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Hội thảo khoa học Đơn vị tính 

Nhiệm vụ 

KH&CN cấp 

thành phố 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

cấp cơ sở 

- Người chủ trì Buổi hội thảo 1.000 500 

- Thư ký hội thảo Buổi hội thảo 350 150 

- Báo cáo viên trình bày tại hội thảo Báo cáo 1.400 700 

- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ 

chức hội thảo đặt hàng nhưng không 

trình bày tại hội thảo 

Báo cáo 700 350 

- Thành viên tham gia hội thảo Buổi hội thảo 100 50 

Điều 6. Dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN 

Dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

(nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên hội đồng với mức chi không 
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quá 50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố được 

quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quy định này.  

Điều 7. Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN 

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được dự 

toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: Chi điện, 

nước, các khoản chi hành chính phát sinh liên quan đảm bảo triển khai nhiệm vụ 

KH&CN tại tổ chức chủ trì; chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với các hoạt động 

gián tiếp trong quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì.  

Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN tối đa không quá 5% tổng 

dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng 

tối đa không quá 140 triệu đồng/nhiệm vụ. 

Điều 8.  Định mức chi hoạt động của các hội đồng 

 

1. Định mức chi tiền công cho hoạt động của các hội đồng 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

ST

T 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

tính 

Áp dụng 

cho nhiệm 

vụ 

KH&CN 

cấp thành 

phố 

Áp dụng 

cho 

nhiệm vụ 

KH&CN 

cấp cơ sở 

1 
Chi tư vấn xác định nhiệm vụ 

KH&CN 
   

a 
Chi họp hội đồng tư vấn xác định 

nhiệm vụ KH&CN 

Hội 

đồng 
  

 Chủ tịch hội đồng  700 350 

 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội 

đồng 
 550 250 

 Thư ký khoa học, thư ký hành chính  200 100 

 Đại biểu được mời tham dự  100 50 

b Chi nhận xét đánh giá 

01 

phiếu 

nhận 

xét 

đánh 

giá 

  

 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội 

đồng 
 200 100 

 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản 

biện  
 350 150 
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2 

Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm 

vụ KH&CN 

   

a 

Chi họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, 

giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ KH&CN 

Hội 

đồng 
  

 Chủ tịch hội đồng  1.000 500 

 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội 

đồng 
 700 350 

 Thư ký khoa học, thư ký hành chính  200 100 

 Đại biểu được mời tham dự  100 50 

b Chi nhận xét đánh giá 

01 

phiếu 

nhận 

xét 

đánh 

giá 

  

 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội 

đồng 
 350 150 

 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản 

biện  
 450 200 

3 
Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu 

chính thức nhiệm vụ KH&CN 
   

a Chi họp hội đồng nghiệm thu 
Nhiệm 

vụ 
  

 Chủ tịch hội đồng  1.000 500 

 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội 

đồng 
 700 350 

 Thư ký khoa học, thư ký hành chính  200 100 

 Đại biểu được mời tham dự  100 50 

b Chi nhận xét đánh giá 

01 

phiếu 

nhận 

xét 

đánh 

giá 

  

 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội 

đồng 
 350 150 

 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản 

biện  
 450 200 
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4 

Chi thẩm định nội dung, tài chính 

của nhiệm vụ KH&CN; chi kiểm 

tra, đánh giá giữa kỳ; chi kiểm tra 

đánh giá sau khi giao quyền chủ sở 

hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công 

nghệ; chi thẩm định nhiệm vụ 

KH&CN trước khi nghiệm thu 

   

 Tổ trưởng 
Nhiệm 

vụ 
450 200 

 Thành viên 
Nhiệm 

vụ 
350 150 

 Thư ký khoa học, thư ký hành chính 
Nhiệm 

vụ 
200 100 

 Đại biểu được mời tham dự 
Nhiệm 

vụ 
100 50 

2. Định mức chi tiền công cho các hội đồng tại Khoản 1 Điều 8 Quy định này 

là định mức tối đa.  

3. Các nội dung chi khác được xây dựng dự toán trên cơ sở dự kiến khối lượng 

công việc và các quy định hiện hành của pháp luật. 

4. Đối với các hội đồng tư vấn khác không quy định mức chi cụ thể, tùy theo 

tính chất Hội đồng có thể áp dụng định mức chi quy định tại văn bản này.  

Điều 9. Công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký sáng chế, giải pháp 

hữu ích  

Nội dung chi công bố kết quả nghiên cứu (đã được công bố) và chi đăng ký 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (đã được cấp bằng) được hỗ trợ tại Quỹ Phát triển khoa 

học và công nghệ thành phố theo quy định.  

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp 

tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt. 

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành 
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Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn và 

tổ chức thực hiện Quyết định này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tập hợp báo cáo UBND thành phố xem 

xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                              CHỦ TỊCH 

 

                                                                                    Huỳnh Đức Thơ                                                                   
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư 

khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao; 

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất 

dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 380/TTr-SKHĐT 

 

ngày 10 tháng 5 năm 2016, 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 18 /2016/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày  08  tháng  6  năm 2016 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 

QUY ĐỊNH 

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 08  tháng 6  năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

_________________ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về phân công, phân cấp quản lý và hướng dẫn trình tự, 

thủ tục thực hiện đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc 

thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng. 

2. Những nội dung có liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP không được quy 

định tại Quy định này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

và các quy định, hướng dẫn có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, 

doanh nghiệp dự án, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư trên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Lĩnh vực đầu tư và phân loại dự án 

Lĩnh vực đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 15/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, cụ thể: 

1. Dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ 

tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công gồm: 

a) Công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và các dịch vụ có liên quan; 

b) Hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư; nghĩa trang; 

c) Nhà máy điện, đường dây tải điện; 



   

60 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12 + 13/Ngày 9-7-2016  

 

d) Công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao 

và các dịch vụ liên quan; trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; 

đ) Công trình kết cấu hạ tầng thương mại, khoa học và công nghệ, khí tượng 

thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin 

tập trung; ứng dụng công nghệ thông tin; 

e) Công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên 

kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

g) Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Dự án quy định tại Khoản 1 Điều này được phân loại theo quy định của pháp 

luật về đầu tư công, gồm dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A, B và C. 

Điều 4. Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án 

1. Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP được thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách bố trí 

nguồn vốn ngân sách để thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP theo 

quy định. 

2. Trường hợp nhà đầu tư chủ động lập đề xuất dự án, nhà đầu tư tự chịu chi phí 

lập đề xuất dự án và không được hoàn trả trong trường hợp đề xuất dự án không được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Điều 5. Thẩm quyền trong triển khai dự án đầu tư theo hình thức đối  tác 

công tư 

1. Đối với các tất cả dự án PPP, Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, thực hiện thẩm quyền của mình theo quy định tại Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư; Điều 73 Luật đấu thầu; Khoản 3 Điều 84 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 

tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các quy định khác có liên quan. 

a) Đối với dự án nhóm A: UBND thành phố là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ký kết và thực hiện hợp đồng dự án. UBND thành phố giao sở, ngành, Ban QLDA 

chuyên ngành làm cơ quan chuẩn bị dự án chịu trách nhiệm lập đề xuất dự án (Đối với 

dự án do cơ quan nhà nước đề xuất), lập báo cáo nghiên cứu khả thi; làm bên mời thầu 

trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực, chuyên ngành phụ trách; tham 

mưu UBND thành phố ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư. 

b) Đối với dự án nhóm B, nhóm C: UBND thành phố ủy quyền cho các sở, ngành, 

Ban QLDA chuyên ngành và UBND quận, huyện là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ký kết và thực hiện hợp đồng dự án, cụ thể như sau: 
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- Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện ký kết và thực hiện hợp đồng dự 

án nhóm C mà Ủy ban nhân dân quận, huyện là đơn vị quản lý dự án sau đầu tư và các 

công trình khác do UBND thành phố giao. 

- Ủy quyền cho Sở, ngành, Ban QLDA chuyên ngành ký kết và thực hiện hợp 

đồng dự án nhóm B, C thuộc lĩnh vực, chuyên ngành phụ trách và các dự án khác do 

Chủ tịch UBND thành phố giao. 

- Giao cơ quan được ủy quyền là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực 

hiện hợp đồng dự án (nhóm B, nhóm C) đồng thời là cơ quan chuẩn bị dự án, là bên 

mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư, chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục chuẩn bị 

đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trình thẩm định, UBND thành phố phê duyệt theo 

quy định và thực hiện ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư. 

 2. Cơ quan đầu mối quản lý hoạt động PPP là Sở Kế hoạch và Đầu tư;  chịu trách 

nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định 

các thủ tục về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do UBND thành phố phê duyệt; tham mưu 

bố trí nguồn vốn ngân sách để thực hiện chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án 

PPP. 

 3. Đối với một số dự án cụ thể khác, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết 

định theo thẩm quyền. 

Điều 6. Thủ tục và trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư 

1. Lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và công bố dự án. 

2. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án nhóm C). 

3. Sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư (nếu có). 

4. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. 

5. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư. 

6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (dự án nhóm A, nhóm B), thành lập 

doanh nghiệp dự án và ký kết hợp đồng dự án. 

7. Triển khai dự án. 

8. Quyết toán và chuyển giao công trình. 

 

Chương II 

XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ DỰ ÁN 

 

Điều 7. Lựa chọn dự án 

1. Các sở, ngành, ban QLDA chuyên ngành, UBND quận, huyện căn cứ các điều 

kiện về lựa chọn dự án được quy định tại Điều 15 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất danh mục dự án PPP. Đối với dự án do nhà đầu tư đề 
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xuất, nhà đầu tư căn cứ các điều kiện về lựa chọn dự án được quy định tại Điều 20 Nghị 

định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ để đề xuất dự án. 

Trên cơ sở nhu cầu bằng văn bản của các sở, ngành, ban QLDA chuyên ngành, 

UBND quận, huyện và các nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng 

hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu 

dự án theo hình thức đối tác công tư (trong đó sẽ quy định cụ thể cơ quan chuẩn bị dự 

án). Cơ quan chuẩn bị dự án có thể thuê tư vấn hỗ trợ lập toàn bộ hoặc một phần của 

đề xuất dự án. 

2. Đối với các dự án khu vực chưa có trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

vùng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan 

xin chủ trương lập đề xuất dự án báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Ủy ban 

nhân dân quận, huyện nơi có dự án hoặc Sở quản lý ngành về quy hoạch phát triển 

ngành (đối với các dự án có liên quan đến quy hoạch ngành) và các sở, ngành liên quan 

khác làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

3. Đối với dự án không có trong quy hoạch ngành mà thẩm quyền phê duyệt 

không thuộc UBND thành phố, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối xin ý kiến các 

bộ, ngành Trung ương để Bộ quản lý ngành xem xét, có ý kiến và dự thảo văn bản để 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Điều 8. Lập, thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án 

1. Sau khi được UBND thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án theo 

hình thức đối tác công tư, cơ quan chuẩn bị dự án (dự án do sở ngành đề xuất), nhà đầu 

tư (dự án do nhà đầu tư đề xuất) được UBND thành phố giao, tổ chức lập đề xuất dự 

án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định. 

Nội dung đề xuất dự án được lập theo quy định tại Điều 16 (dự án do sở ngành 

đề xuất) hoặc Điều 21 (dự án do nhà đầu tư đề xuất) Nghị định số 15/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định khác có liên quan. Đối với dự án nhóm C, 

đề xuất dự án phải bao gồm thiết kế cơ sở và phương án tài chính. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt đề xuất dự án. Trong quá trình thẩm định, tùy theo 

tính chất của từng dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hội nghị tư vấn (nếu cần thiết) về nội dung đề xuất dự án. Đối với 

dự án nhóm C, thiết kế cơ sở và phương án tài chính phải được cơ quan chuyên môn 

có ý kiến thẩm định theo quy định. 

Thời gian có ý kiến của các cơ quan chuyên môn là 15 ngày đối với dự án nhóm 

B; 20 ngày đối với dự án nhóm A. Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định thiết kế 

cơ sở và phương án tài chính của cơ quan chuyên môn là 15 ngày kể từ ngày nhận được 

văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Các dự án PPP có sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án 
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(vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ) phải được cơ quan có thẩm quyền 

(theo Luật Đầu tư công) phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước 

tham gia thực hiện dự án, để làm cơ sở xem xét phê duyệt đề xuất dự án.  

Cơ quan chuẩn bị dự án (đơn vị được giao lập đề xuất dự án) tiến hành lập hồ sơ 

đề xuất phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự 

án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền (theo Luật 

Đầu tư công) phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia 

thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ; nguyên tắc, trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ 

trương đầu tư dự án PPP theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 

ngày 18/6/2014. 

Trường hợp dự án do UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo 

phân cấp của pháp luật về đầu tư công, đề xuất dự án có thể được phê duyệt đồng thời 

với chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án.  

Điều 9. Công bố dự án và công bố đề xuất dự án của nhà đầu tư 

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đề xuất dự án được phê duyệt, 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố danh mục 

dự án (dự án do sở, ngành đề xuất); đề xuất dự án và thông tin về nhà đầu tư đề xuất 

dự án (dự án do nhà đầu tư đề xuất) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy 

định của pháp luật đấu thầu. Nội dung công bố dự án tuân thủ theo quy định tại Điều 

18 của số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. 

2. Đối với đề xuất dự án do nhà đầu tư lập có nội dung liên quan đến quyền sở 

hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc các thỏa thuận huy động vốn để thực 

hiện dự án cần bảo mật, Sở Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận với nhà đầu tư, báo cáo 

UBND thành phố về nội dung công bố, làm cơ sở thực hiện công bố dự án theo quy 

định tại Khoản 1 Điều này. 

 

Chương III 

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Điều 10. Trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

1. Sau khi đề xuất dự án được phê duyệt, cơ quan chuẩn bị dự án (tại Khoản 1 

Điều 5 Quy định này) tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; Dự án nhóm 

C không phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng phải có thiết kế cơ sở và phương 

án tài chính trong đề xuất dự án làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư và đám phán hợp đồng 

dự án. 

2. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất và được phê duyệt theo quy định tại Điều 

22 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Ủy ban nhân dân thành phố giao 

cho nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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3. Việc giao cho nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện trên 

cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Ủy ban nhân dân thành phố và nhà đầu tư. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu văn bản nêu trên cho Ủy ban nhân dân 

thành phố với nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 15/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015. 

4. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định khác có liên quan; đối với dự án có cấu phần 

xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế cơ sở theo quy định của pháp 

luật về xây dựng. 

Điều 11. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tổ chức thẩm 

định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự 

án nhóm A và nhóm B. Trong quá trình chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, 

tùy theo tính chất của từng dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hoặc tổ chức hội 

nghị tư vấn để lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn về nội dung dự án. 

2. Đối với các dự án có nội dung thiết kế cơ sở, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ 

sơ thiết kế cơ sở đến cơ quan chuyên môn về xây dựng (cơ quan chuyên môn về xây 

dựng được UBND thành phố quy định tại Quyết định ban hành quy định một số nội 

dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) để tổ 

chức thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng. 

Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở của các cơ quan chuyên môn về xây dựng là 

20 ngày đối với dự án nhóm B; 30 ngày đối với dự án nhóm A kể từ ngày nhận được 

văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư được thuê tư vấn thẩm tra một 

phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 15/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 làm cơ sở xem xét, thẩm định dự án. 

 

Chương IV 

SƠ TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

 Điều 12. Sơ tuyển nhà đầu tư 

1. Bên mời thầu (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này) căn cứ báo cáo nghiên cứu 

khả thi, đề xuất dự án được phê duyệt, đề xuất hình thức sơ tuyển trong trong lập, trình 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển. Việc sơ tuyển nhà đầu tư được thực hiện 

trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư để xác định các nhà đầu tư có đủ năng lực 

và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của dự án và mời tham gia đấu thầu rộng rãi theo quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của 



   

65 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12 + 13/Ngày 9-7-2016  

 

Chính phủ hoặc chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 9 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Hình thức áp dụng sơ tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3  Điều 16 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Đối với dự án PPP nhóm 

C, căn cứ tính chất của dự án, sau khi phê duyệt đề xuất dự án, bên mời thầu đề xuất 

Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng sơ tuyển trong nước hoặc 

không áp dụng sơ tuyển. 

Điều 13. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển và 

công khai danh sách ngắn 

1. Bên mời thầu (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này) chịu trách nhiệm phối hợp 

với đơn vị liên quan lập hồ sơ mời sơ tuyển theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị 

định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định 

hồ sơ mời sơ tuyển theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 

ngày 17/3/2015 của Chính phủ, trình UBND thành phố phê duyệt. 

3. Sau khi hồ sơ mời sơ tuyển được UBND thành phố phê duyệt, bên mời thầu 

tổ chức sơ tuyển theo quy định và lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kết quả sơ tuyển.  

4. Trường hợp lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản trình thẩm định, phê duyệt 

kết quả sơ tuyển phải bao gồm tên các nhà đầu tư trúng sơ tuyển và các nội dung cần 

lưu ý (nếu có). Trường hợp không lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản trình thẩm 

định, phê duyệt kết quả sơ tuyển phải nêu rõ lý do không lựa chọn được danh sách 

ngắn, làm cơ sở để UBND thành phố phê duyệt kết quả sơ tuyển. Bên mời thầu thực 

hiện công khai danh sách ngắn theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm c 

Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 

của Chính phủ và gửi thông báo đến các nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển. 

Điều 14. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 

1. Bên mời thầu (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này) căn cứ quy định tại Điều 22 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và quy định khác có liên 

quan, tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định, trình UBND thành phố phê duyệt.  

2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Điều 23 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và quy định khác có liên 

quan. 

a. Tên dự án. 

b. Tổng mức đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án. 
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c. Sơ bộ vốn góp của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng công trình dự án PPP, cơ chế 

tài chính, hình thức bảo đảm đầu tư của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án (nếu 

có). 

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư 

- Xác định rõ hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định 

thầu, trong nước hoặc quốc tế theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 

ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Đối với dự án PPP nhóm C, trường hợp không áp dụng 

sơ tuyển, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, trừ trường hợp 

theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 

của Chính phủ. 

- Xác định rõ phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn một túi hồ sơ 

hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật Đấu 

thầu. 

đ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được tính từ khi phát hành hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

e. Loại hợp đồng 

- Xác định rõ loại hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu. 

g. Thời gian thực hiện hợp đồng 

- Thời gian thực hiện hợp đồng là số năm hoặc tháng tính từ thời điểm hợp đồng 

có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định 

kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 

ngày 17/3/2015 của Chính phủ và quy định khác có liên quan, trình UBND thành phố 

phê duyệt. 

 

Chương V 

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ  

VÀ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẦU TƯ, HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

  

Điều 15. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đánh 

giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại, đàm phán sơ 

bộ hợp đồng 

 1. Bên mời thầu (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này) chịu trách nhiệm tổ chức lập 

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đánh giá hồ sơ đề xuất về 

kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại (bao gồm đàm phán sơ bộ hợp đồng), 

trình thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Chương III, 
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Chương IV và Chương VI Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính 

phủ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định 

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; hồ sơ đề 

xuất về tài chính – thương mại (bao gồm đàm phán sơ bộ hợp đồng), kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư theo quy định tại Điều 82, Điều 83 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 

17/3/2015 của Chính phủ, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

Điều 16. Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng và ký kết thỏa thuận đầu tư 

1. Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng: Sau khi được UBND thành phố phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà đầu tư, căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả đàm phán sơ 

bộ hợp đồng, giao bên mời thầu tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu 

tư được lựa chọn. Nội dung đàm phán, hoàn thiện hợp đồng thực hiện theo quy định 

tại Điều 43 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ; Điều 49, 50, 

51 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và quy định khác có 

liên quan. 

2. Ký kết thỏa thuận đầu tư:  

- Đối với dự án PPP nhóm A: Bên mời thầu (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này) 

tham mưu UBND thành phố (cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án) 

nội dung ký kết thỏa thuận đầu tư với nhà đầu tư theo quy định tại Điều 30 Nghị định 

số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

- Đối với dự án PPP nhóm B và nhóm C: Cơ quan được ủy quyền là cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định 

này) căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư được UBND thành phố phê duyệt, kết quả đàm 

phán hoàn thiện hợp đồng, thực hiện ký kết thỏa thuận đầu tư với nhà đầu tư theo quy 

định tại Điều 30 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

Điều 17. Đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp dự án và ký kết hợp đồng 

dự án 

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án: Giao bên 

mời thầu (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này) hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ, 

thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (dự án nhóm A và B), 

hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định tại Điều 40, 41, 42 Nghị định 

số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.  

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực 

hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ. Việc thành lập doanh nghiệp dự án thực hiện theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 

2. Ký kết hợp đồng: Sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (dự 

án nhóm A, B), kết thúc đàm phán hợp đồng (dự án nhóm C):  
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- Đối với dự án PPP nhóm A: Bên mời thầu (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này) 

tham mưu UBND thành phố (cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp 

đồng dự án) nội dung ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư theo quy định tại Điều 31 

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

- Đối với dự án PPP nhóm B và nhóm C: Cơ quan được ủy quyền là cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án (tại Khoản 1 Điều 5 Quy định 

này) thực hiện ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư theo quy định tại Điều 31 Nghị 

định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

Nội dung hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định  số 

15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. 

 

Chương VI 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố làm đầu mối quản lý hoạt động PPP. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: 

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý thống nhất hoạt động đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư trên phạm vi thành phố. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu kế hoạch sử dụng vốn 

ngân sách thành phố tham gia thực hiện dự án; tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách 

trong kế hoạch chi đầu tư phát triển hàng năm để thực hiện thanh toán chi phí chuẩn bị 

đầu tư và thực hiện dự án. 

3. Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án 

thuộc thẩm quyền; thẩm định nguồn vốn ngân sách thành phố tham gia thực hiện dự 

án theo thẩm quyền; tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo 

yêu cầu của sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

4. Xây dựng và tổ chức phổ biến chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư. Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực thực hiện các 

dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

5. Tổ chức xúc tiến đầu tư các dự án được công bố. 

6. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện dự án theo báo cáo của các 

sở, ngành và đơn vị có liên quan. 

7. Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư.  

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được quy định của Quyết 

định này và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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Điều 19. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu về việc sử dụng 

nguồn vốn ngân sách thành phố tham gia thực hiện dự án; tham mưu bố trí nguồn vốn 

ngân sách trong kế hoạch chi sự nghiệp để thực hiện thanh toán chi phí chuẩn bị đầu 

tư và thực hiện dự án; hướng dẫn công tác quyết toán công trình dự án; theo dõi, thu 

hồi ngân sách thành phố (nếu có) và các vấn đề có liên quan khác đến ngân sách thành 

phố. 

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư của 

thành phố tham gia thực hiện dự án. 

3. Tham gia ý kiến về các biện pháp bảo đảm đầu tư và ưu đãi đầu tư đối với dự 

án. 

4. Tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo yêu cầu của 

sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

5. Tổng hợp, đánh giá số liệu về nợ công của các dự án và các nghĩa vụ về tài 

chính của thành phố đối với dự án. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được quy định của Quyết 

định này và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 20. Trách nhiệm của các Sở xây dựng chuyên ngành 

1. Hướng dẫn việc triển khai, thực hiện quy định về giám sát, quản lý chất lượng 

công trình dự án trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách. 

2. Tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo đề nghị của 

sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được quy định của Quyết 

định này và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Tham gia ý kiến về pháp lý đối với hợp đồng dự án, văn bản bảo lãnh của 

thành phố và các văn bản liên quan đến dự án theo đề nghị của sở, ban, ngành và UBND 

quận, huyện. 

2. Tham gia đàm phán các vấn đề liên quan đến luật áp dụng, giải quyết tranh 

chấp, bảo lãnh Nhà nước, các vấn đề pháp lý khác của hợp đồng dự án và các hợp đồng 

liên quan theo đề nghị của sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được quy định của Quyết 

định này và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện 
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1. Tổng hợp nhu cầu về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn, gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Rà soát, đề xuất chuyển đổi các dự án đầu tư công sang hình thức đối tác công 

tư trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn khi chuyển đổi. 

3. Tham gia ý kiến các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo đề nghị của các 

sở, ngành. 

4. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện dự án thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được quy định của Quyết 

định này và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan được UBND thành phố ủy quyền là cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án (dự án 

nhóm B, nhóm C); cơ quan được UBND thành phố giao là bên mời thầu (dự án 

nhóm A) 

1. Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện dự án PPP đảm bảo tuân thủ theo 

quy định tại Chương VII Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ và các  quy định khác có liên quan. 

2. Giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo 

quy định tại hợp đồng dự án. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước thuê tổ 

chức tư vấn có đủ năng lực để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này. 

3. Thực hiện việc giám sát chất lượng công trình theo quy định. 

4. Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án việc thu phí dịch vụ và các khoản thu 

khác. 

5. Thỏa thuận với nhà đầu tư việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, có năng 

lực và kinh nghiệm để thực hiện việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình 

dự án. 

6. Thỏa thuận các điều kiện và thủ tục chuyển giao công trình dự án; tổ chức 

giám định chất lượng, giá trị, tình trạng công trình theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án, 

lập danh mục tài sản chuyển giao, xác định hư hại (nếu có) và yêu cầu nhà đầu tư, 

doanh nghiệp dự án thực hiện việc sửa chữa, bảo trì công trình. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được quy định của Quyết 

định này và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật cũng như của 

Ủy ban nhân dân thành phố giao. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Quy định xử lý chuyển tiếp 
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Thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ. 

Điều 25. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh 

thì các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng 

dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo quy định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2018 ban hành kèm theo Quyết 

định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND 

 thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 

2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 

12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 

5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:19/2016/QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2016 
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Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 447/ TTr – SKHĐT 

ngày 01/6/2016 và ý kiến thẩm tra của Sở tư pháp tại Công văn số 958/STP- XDKTVB 

ngày 30/5/2016, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế vào Phụ lục 1 Danh mục dự 

án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2016 – 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 

năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng (chi tiết phụ lục đính kèm). 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, 

ngành; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
        CHỦ TỊCH 

 

      Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục 
BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  19 /2016/QĐ-UBND ngày 10  tháng 6. năm 2016 của UBND thành phố) 

Lĩnh  

vực 

Tên dự 

án 

Địa điểm dự 

kiến 

Sự cần thiết và 

mục tiêu 

Quy mô dự 

kiến (diện 

tích đất sử 

dụng, các 

hạng mục 

đầu tư…) 

Tổng 

vốn 

đầu 

tư dự 

kiến 

(tỷ 

đồng) 

Tiến độ 

dự kiến 

thực 

hiện 

Chủ trương UBND TP về địa điểm,  

quy hoạch và xã hội hóa  

Đơn vị 

đề xuất 

 

 

 

 

 

Y tế 

 

 

 

 

Bệnh 

viện đa 

khoa 

quốc tế 

 

 

Khu đất 

A1.1, Khu 

dân cư số 4 

Nguyễn Tri 

Phương, 

phường Hòa 

Cường Bắc, 

quận Hải 

Châu, thành 

phố Đà 

Nẵng. 

 

Đáp ứng nhu 

cầu khám, chữa 

bệnh chất lượng 

cao cho người 

dân thành phố, 

các khu vực lân 

cận và người 

nước ngoài; góp 

phần tích cực 

trong việc thực 

hiện chính sách 

an sinh xã hội 

trong lĩnh vực 

chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. 

 

 

 

Diện tích: 

15.122 m2 

Dự kiến xây 

dựng với quy 

mô 182 

giường bệnh. 

 

 

 

 

 

1.200 

 

 

 

 

Năm 

2016 - 

2017 

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 

04/3/2016 của UBND thành phố V/v về 

việc phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ ranh 

giới sử dụng đất để đầu tư xây dựng 

Bệnh viện quốc tế. 

- Thông báo số 55/TB-TU ngày 

04/3/2016 của Thành ủy Đà Nẵng có về 

việc thông báo kết luận Thường trực 

Thành ủy tại phiên họp thường kỳ ngày 

03/3/2016. 

- Công văn số 258/UBND-QLĐTh ngày 

12/01/2016 của UBND thành phố v/v 

liên quan đến Bệnh viện quốc tế Vinmec 

và Khu công viên Bách thảo - Bách thú. 

- Công văn số 1757/UBND-QLĐTh 

ngày 15/3/2016 của UBND thành phố 

v/v liên quan đến Bệnh viện quốc tế 

Vinmec. 

- Công văn số 323/KCB-HN ngày 

24/3/2016 của Cục quản lý khám, chữa 

bệnh. 

Sở Y tế 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2016/QĐ-UBND          Đà Nẵng, ngày 13  tháng 6 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố   

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và 

thăm dò nước dưới đất; 

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành việc xử lý, trám lấp giếng không sử 

dụng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số        

533/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2016,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố như sau:  

“2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoan điều tra, đánh giá và 

thăm dò nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ theo đúng quy 

định tại Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước 

dưới đất”.  

 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, 

Công thương, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc 

Công an thành phố, Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

   Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại 

của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ  quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Tờ trình số 121/TTr-TTTP ngày 

19 tháng 2 năm 2016 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết quy trình giải quyết 

khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

           ỦY BAN NHÂN DÂN 

         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 21/2016/QĐ-UBND                     Đà Nẵng, ngày 13  tháng  6   năm 2016 
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Điều 3. Giao Chánh Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện Quy định này.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành 

phố, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Huỳnh Đức Thơ 

       
 



   

79 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12 + 13/Ngày 9-7-2016  

 

 

QUY ĐỊNH 

Chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 /2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6  năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công 

dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm: trình tự, thủ tục, thời gian và trách 

nhiệm của các cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân. 

2. Việc giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

được thực hiện theo quy định tại Quyết định này và theo quy định của pháp luật liên 

quan đến tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước; người có thẩm 

quyền tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại; cơ quan và người được 

giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại; người khiếu nại và người bị khiếu nại; 

người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người được ủy quyền, người đại diện theo pháp 

luật. 

 2. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại hành chính tại đơn 

vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định tại Quyết 

định này. 

 3. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức được 

thực hiện theo Chương IV Luật Khiếu nại, Luật Cán bộ, công chức và Thông tư số 

07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định 

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (sau đây gọi là Thông tư 07/2013/TT-TTCP), 

Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động của Đoàn thanh tra được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại 

1. Bảo đảm việc gửi, chuyển, hướng dẫn khiếu nại đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2. Bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 

và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quyết định này. 

3. Tôn trọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

                                                   Chương II 

TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI 

 Điều 4. Tiếp nhận đơn khiếu nại 

Đơn khiếu nại được tiếp nhận từ các nguồn sau: 

 1. Đơn được tiếp nhận trực tiếp tại nơi tiếp công dân; 

 2. Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính; 

3. Đơn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trực tiếp gửi đến qua bộ phận tiếp 

nhận đơn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, Ban Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; 

4. Đơn do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật; 

5. Đơn do lãnh đạo (người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu) cơ quan Đảng 

và Nhà nước tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý đơn thư để xử lý theo thẩm quyền. 

6. Từ nguồn khác (nếu có). 

 Điều 5. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại 

Ban Tiếp công dân thành phố, Ban Tiếp công dân quận, huyện, người được giao 

nhiệm vụ tiếp công dân tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 

(gọi tắt là cấp sở), tại các cơ quan thuộc sở, tại Ủy ban nhân dân xã, phường có nhiệm 

vụ phân loại, xử lý đơn khiếu nại được tiếp nhận trực tiếp tại nơi tiếp công dân hoặc 

gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển 

đến. 

Việc phân loại, xử lý đơn khiếu nại thực hiện theo Thông tư số 06/2014/TT-

TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình 

tiếp công dân và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh (sau đây gọi là Thông tư số 06/2014/TT-TTCP và Thông tư số 07/2014/TT-

TTCP). 

Điều 6. Thời hạn xử lý đơn 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại theo quy định tại 

Điều 5 của Quy định này, người xử lý đơn phải đề xuất thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong 

các trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu 

nại thì người xử lý đơn đề xuất thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý để giải quyết 

theo quy định của pháp luật. Việc đề xuất thụ lý đơn khiếu nại được thực hiện theo 

Mẫu số 01 - XLĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP. 

2. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện 

thụ lý giải quyết thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để trả lời hoặc hướng dẫn cho 

người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý giải quyết hoặc bổ sung những thủ tục cần 

thiết để thực hiện việc khiếu nại. Việc trả lời được thực hiện theo Mẫu số 02 - XLĐ 

ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP. 

3. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng quá thời hạn giải 

quyết theo quy định của Luật Khiếu nại mà chưa được giải quyết thì người xử lý đơn 

báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định. 

4. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thì người xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần 

đối người khiếu nại về một nội dung theo Mẫu số 03 - XLĐ ban hành kèm theo Thông 

tư số 07/2014/TT-TTCP. 

5. Đối với đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí 

hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật chuyển đến nhưng không 

thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì người xử lý đơn đề xuất thủ trưởng cơ 

quan gửi trả lại đơn kèm theo các giấy tờ, tài liệu (nếu có) và nêu rõ lý do cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến. Văn bản trả lại đơn không thuộc thẩm quyền được 

thực hiện theo Mẫu số 04-XLĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP. 

Chương III 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

                                                           Mục 1 

THỤ LÝ GIẢI QUYẾT, GIAO NHIỆM VỤ VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Điều 7. Việc thụ lý khiếu nại để giải quyết  

 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu 

nại của người xử lý đơn được quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định này, người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ban hành thông báo thụ lý và quyết định giao 

nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

 1. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được 

phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại của Ban Tiếp công dân thành phố, Ban Tiếp công 

dân quận, huyện thì Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân quận, huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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quận, huyện ban hành thông báo thụ lý và quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung 

khiếu nại. 

2. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác 

thì người được giao theo dõi xử lý đơn có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo thụ lý và quyết định giao nhiệm vụ xác minh 

nội dung khiếu nại. 

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại theo Mẫu số 01-KN ban hành kèm 

theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP.  

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại theo Mẫu số 03-

KN ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP. 

Trường hợp tiếp nhận khiếu nại của nhiều người về cùng một nội dung, người 

có thẩm quyền giải quyết ra Thông báo thụ lý và gửi cho người đại diện theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 8. Việc kiểm tra quyết định hành chính, hành vi hành chính 

1. Đối với những khiếu nại có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử 

lý ngay, sau khi thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành 

kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách 

nhiệm do mình quản lý trực tiếp.  

2. Nội dung kiểm tra gồm: 

a) Căn cứ pháp luật ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính; 

b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính; 

c) Nội dung của quyết định hành chính; việc thực hiện hành vi hành chính; 

d) Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành chính. 

đ) Các nội dung khác (nếu có). 

3. Thời gian tiến hành kiểm tra không quá 10 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

4. Căn cứ kết quả kiểm tra, trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 

hành chính là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết ban hành Quyết định giải quyết 

khiếu nại ngay. 

5. Cơ quan tham mưu việc kiểm tra quyết định hành chính, hành vi hành chính: 

a) Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện việc kiểm tra lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy 

định của pháp luật. 

b) Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác: người xử lý đơn có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị việc kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, dự thảo Quyết định 

giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại  

 Sau khi thụ lý giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, người giải quyết khiếu 

nại giao cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

thuộc quyền quản lý của mình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. 

1. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố: 

a) Giao Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại: 

- Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 

tịch UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

- Khiếu nại lần hai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối 

với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn 

nhưng chưa được giải quyết; 

- Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Giám 

đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại 

lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết; 

- Các khiếu nại khác mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thấy cần phải giao 

cho Thanh tra thành phố xác minh và đề xuất giải quyết. 

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu 

nại: 

- Khiếu nại lần đầu có nội dung thuộc lĩnh vực do mình quản lý và nội dung về 

thu hồi đất. 

- Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc 

khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực do mình 

quản lý và nội dung về thu hồi đất. 

c) Giao các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố chịu 

trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại: 

- Khiếu nại lần đầu có nội dung thuộc lĩnh vực do mình quản lý; 

- Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc 

khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực do mình 

quản lý. 

2. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện: 
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a) Giao Thanh tra quận, huyện chịu trách nhiệm xác minh nội dung các khiếu 

nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

b) Khi xét thấy cần thiết, giao các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, 

huyện xác minh nội dung các khiếu nại có nội dung liên quan đến lĩnh vực do cơ quan, 

đơn vị đó quản lý. 

3. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở và cấp tương 

đương: 

 a) Giao Thanh tra sở chịu trách nhiệm xác minh nội dung các khiếu nại thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở; 

b) Khi xét thấy cần thiết, giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị thuộc sở xác minh nội dung các khiếu nại có nội dung liên quan đến lĩnh vực do 

cơ quan, đơn vị đó quản lý. 

4. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã, phường thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm phân công cán bộ 

xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại theo quy định của 

pháp luật. 

5. Đối với các cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra nhà nước thì Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị đó giao cho bộ phận, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình 

tham mưu để xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại theo 

quy định của pháp luật. 

Mục 2 

XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Điều 10. Việc ban hành và công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại 

1. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nai, cơ quan được giao 

nhiệm vụ ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại (theo Mẫu số 04-

KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP).  

2. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành 

Quyết định xác minh nội dung khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh hoặc 

người xác minh gửi Quyết định xác minh nội dung khiếu nại đến người khiếu 

nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

3. Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người 

có trách nhiệm xác minh thực hiện việc công bố quyết định xác minh nội dung 

khiếu nại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc tại trụ sở cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nơi phát sinh khiếu nại. Việc công bố này được lập biên 

bản có chữ ký của những người dự buổi công bố, giao một bản cho bên khiếu 

nại, một bản cho bên bị khiếu nại và một bản lưu hồ sơ giải quyết khiếu nại. 

Điều 11. Xác minh nội dung khiếu nại 
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1. Cơ quan được giao xác minh nội dung khiếu nại lần đầu tiến hành 

xác minh, báo cáo xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại trong thời hạn 

không quá 20 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh 

nội dung khiếu nại. Đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn 

không quá 25 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh 

nội dung khiếu nại. 

 Đối với những vụ việc khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời 

hạn không quá 25 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội 

dung khiếu nại. Đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn không quá 35 

ngày kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

2. Cơ quan được giao xác minh nội dung khiếu nại lần hai tiến hành 

xác minh, báo cáo xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại trong thời hạn 

không quá 25 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh 

nội dung khiếu nại. Đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn 

không quá 35 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh 

nội dung khiếu nại. 

 Đối với những vụ việc khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời 

hạn không quá 35 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội 

dung khiếu nại. Đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn không quá 40 

ngày kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

3. Trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, cơ quan được giao xác minh nội 

dung khiếu nại thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục và biểu mẫu theo Thông tư 

số 07/2013/TT-TTCP. 

 Điều 12. Xem xét báo cáo xác minh nội dung khiếu nại 

 Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Báo cáo kết 

quả xác minh nội dung khiếu nại từ cơ quan được giao xác minh hoặc người có trách 

nhiệm xác minh đối với trường hợp phải tổ chức đối thoại, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố, quận, huyện có trách nhiệm tham mưu cho người giải quyết khiếu nại 

tổ chức đối thoại. 

 Đối với cấp sở, phường, xã và các cơ quan đơn vị khác, người có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại có trách nhiệm xem xét báo cáo xác minh nội dung khiếu nại để tổ 

chức đối thoại theo quy định. 

Điều 13. Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại 

 Trong quá trình xem xét báo cáo xác minh nội dung khiếu nại, trong trường 

hợp phức tạp, khi quan điểm giải quyết vụ việc giữa các ngành không thống nhất, người 

giải quyết khiếu nại tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Việc tham khảo ý kiến được 

thực hiện bằng văn bản, tổ chức họp hoặc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu 

nại và có thể mời những người am hiểu chuyên môn về lĩnh vực liên quan đến nội dung 
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khiếu nại, đại diện tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia Hội đồng 

tư vấn giải quyết khiếu nại.  

 Thời hạn tổ chức tham khảo ý kiến không quá 8 ngày đối với khiếu nại lần đầu 

và không quá 12 ngày đối với khiếu nại lần hai kể từ ngày nhận được Báo cáo xác minh 

nội dung khiếu nại. 

Điều 14. Tổ chức đối thoại  

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền của mình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp, giám đốc các sở  tổ chức đối thoại khi: 

a) Yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác 

nhau; 

b) Vụ việc có văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc 

người có trách nhiệm xác minh tổ chức đối thoại. 

3. Trong thời hạn không quá 13 ngày đối với khiếu nại lần đầu và 18 ngày đối với 

khiếu nại lần hai kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, 

người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại. Trình tự, thủ tục đối thoại và nội dung đối 

thoại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2013/TT-TTCP. 

4. Cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại có trách nhiệm chuẩn 

bị nội dung, hồ sơ, tài liệu và một số điều kiện khác có liên quan để người giải quyết 

khiếu nại tổ chức đối thoại; lập biên bản đối thoại. 

Điều 15. Dự thảo và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại  

1. Trong trường hợp không tổ chức đối thoại, cơ quan được giao nhiệm vụ xác 

minh nội dung khiếu nại khi báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại có trách 

nhiệm kèm theo dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại để người giải quyết khiếu nại 

xem xét ban hành. 

Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo quyết 

định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại. 

2. Trong trường hợp tổ chức đối thoại, cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh nội 

dung khiếu nại có trách nhiệm dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại trình người giải 

quyết khiếu nại xem xét ban hành trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc đối thoại. 

Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo quyết 

định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải đầy đủ các nội dung theo quy định 

tại Điều 31 Luật Khiếu nại và theo Mẫu số 15-KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP. 
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Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải đầy đủ các nội dung theo quy định 

tại Điều 40 Luật Khiếu nại và theo Mẫu số 16-KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP. 

Điều 16. Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại 

1. Khi người khiếu nại có đơn rút khiếu nại, cơ quan có trách nhiệm 

xác minh lập văn bản báo cáo và dự thảo Quyết định đình chỉ việc giải quyết 

khiếu nại, trình người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong vòng 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đơn rút khiếu nại. 

2. Người giải quyết khiếu nại xem xét, ký ban hành Quyết định đình 

chỉ (theo Mẫu số 12-KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP) trong vòng 03 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của người có trách nhiệm xác 

minh và gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa 

vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại, người có 

trách nhiệm xác minh và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.  

Mục 3 

KẾT THÚC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 17. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện; Văn 

phòng các sở; Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm gửi quyết định 

giải quyết khiếu nại của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đến những cá nhân, tổ chức sau: 

1. Người khiếu nại;  

2. Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại;  

3. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan;  

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến; 

5. Cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại;  

6. Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp; 

7. Thanh tra thành phố; 

8. Ban Tiếp công dân thành phố; 

9. Đối với quyết định giải quyết lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

còn phải gửi đến Văn phòng Thành ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Quốc hội, 

Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân 

của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.  

Điều 18. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại (kể cả lần 

đầu và lần hai), Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân 
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các quận, huyện; Văn phòng các sở; Văn phòng Ủy ban nhân dân các phường, xã có 

trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức sau 

và đảm bảo theo quy định của Điều 12 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 

năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại: 

1. Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại 

công tác; 

2. Niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại tại nơi tiếp công 

dân; 

3. Thông báo quyết định giải quyết khiếu nại lên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) hoặc đăng công 

khai trên Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng. 

Điều 19. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại 

Việc lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 34, 

43 Luật Khiếu nại và Điều 23 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP. 

Mục 4 

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT 

Điều 20. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện giao cho Chánh Thanh 

tra thành phố, quận, huyện có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố, quận, huyện tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện; 

kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới và người khiếu nại, người có quyền, nghĩa 

vụ liên quan trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp 

luật theo quy định của Luật Khiếu nại và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 

10 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 

Điều 21. Giám đốc các sở giao cho Chánh thanh tra sở có trách nhiệm tham mưu 

giúp Giám đốc sở tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 

luật trong phạm vi trách nhiệm của sở; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới 

trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

Điều 22. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại có 

hiệu lực pháp luật mà nội dung có liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, sở và các cơ quan tương đương thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 

giám đốc sở phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại; 

đôn đốc, kiểm tra và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để 

thực hiện quyết định đó. 

Điều 23. Trường hợp cơ quan tòa án thụ lý giải quyết vụ án hành chính có liên 

quan đến khiếu nại mà chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện, giám đốc sở 

đã giải quyết, thì tùy theo nội dung cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, quận, 

huyện, Giám đốc sở có thể ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan có liên quan hoặc cá nhân 

trực tiếp tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại tham gia tố tụng tại cơ quan tòa án.  
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Chương IV 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 24. Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân 

cùng cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện để các cơ quan của 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt 

trận, tổ chức Thanh tra nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại tại địa 

phương, đơn vị.  

  Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác  giải quyết 

khiếu nại 

Ủy ban nhân dân các cấp, các sở và cấp tương đương thực hiện quản lý nhà nước 

về công tác giải quyết khiếu nại trong phạm vi trách nhiệm quản lý; hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quản lý trong việc thực hiện pháp luật về  

khiếu nại; thực hiện chế độ báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Điều 26. Nội dung tham mưu của cơ quan thanh tra nhà nước trong quản 

lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại 

Cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan 

nhà nước cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại. 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại. 

2. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành về công 

tác giải quyết khiếu nại. 

3. Thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về khiếu nại. 

4. Thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. 

5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và 

giải quyết khiếu nại. 

6. Tổng hợp tình hình  khiếu nại, việc giải quyết khiếu nại và báo cáo thủ trưởng 

cơ quan cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất. 

7. Tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Tổ chức thực hiện 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám 

đốc các sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã chịu trách nhiệm phổ biến 

và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 

Điều 28. Chế độ thông tin, báo cáo 

Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm hoặc đột xuất, Thủ trưởng cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử 

lý đơn và kết quả giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, địa 

phương mình đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Thanh tra thành phố 

để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Quy định 

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh đến 

Thanh tra thành phố để tổng hợp, nghiên cứu và kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Quy định này cho phù hợp với thực tiễn của thành 

phố và quy định pháp luật./. 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

             Huỳnh Đức Thơ 
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VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 01/NQ-HĐND           Đà Nẵng, ngày  16   tháng 6    năm 2016 
 

                 

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT  

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 16 tháng 6 năm 2016, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh được 47/47 đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6  năm 2016./. 

 
        CHỦ TỊCH 

       Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 02 /NQ-HĐND          Đà Nẵng, ngày  16  tháng 6  năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 16 tháng 6 năm 2016, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Nho Trung được  47/47 đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố . 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./. 
 

 

             CHỦ TỊCH 

         Nguyễn Xuân Anh         
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03 /NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày 16  tháng 6 năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng  

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông/bà 

có tên sau đây: 

- Ông Phan Thanh Long được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92 % so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Huỳnh Bá Cử được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Lê Xuân Hòa được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Phan Thị Thúy Linh được 45/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Lê Văn Quang được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Phạm Tấn Xử được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Cao Thị Huyền Trân được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 
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- Ông Tô Văn Hùng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Phùng Phú Phong được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Thành Tiến được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Đoàn Xuân Hiếu được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

 Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./. 

 

CHỦ TỊCH 

                                                                                              Nguyễn Xuân Anh                 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  16   tháng  6  năm 2016 
       

 

NGHỊ QUYẾT 

 Về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của  

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX,  

NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

 Sau khi nghe Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 

các ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến của 

các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau: 

1. Số lượng thành viên của các ban  

Mỗi Ban của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 11 thành viên. 

2. Cơ cấu thành phần các ban  

a) Ban Pháp chế: 

- Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 08 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau: 

+ Khối quận, huyện: 01 người;  

+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 03 người; 

          + Khối đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp: 01 người;  

+ Lực lượng vũ trang thành phố: 02 người; 

+ Khối doanh nghiệp: 01 người.  

b) Ban Kinh tế - Ngân sách: 

- Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 09 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau: 

+ Khối quận, huyện: 02 người;  

 + Khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: 02 người;  
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+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 03 người; 

+ Khối doanh nghiệp: 02 người. 

c) Ban Văn hóa - Xã hội: 

- Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 09 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau: 

+ Khối quận, huyện: 01 người;  

+ Khối Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: 04 người;  

+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 03 người; 

+ Tôn giáo: 01 người. 

d) Ban Đô thị: 

- Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 08 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau: 

+ Khối quận, huyện: 03 người;  

+ Khối cơ quan Đảng: 03 người; 

+ Khối Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: 01 người;  

+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 01người. 

Điều 2. Giao Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX lập danh 

sách cụ thể thành viên của Ban mình trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

khóa IX phê chuẩn theo quy định. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./. 
 

 

 

 
         CHỦ TỊCH 

     Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05 /NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày 16  tháng 6 năm 2016 
 

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 16 tháng 6 năm 2016, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ được 47/47 đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố . 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình 

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./. 

 
 

                CHỦ TỊCH 

                      Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06 /NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày 16  tháng 6 năm 2016 
 
 

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố  

khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ  2016 - 2021, ngày 16 tháng 6 năm 2016, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông/bà có tên sau đây: 

- Ông Đặng Việt Dũng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Trần Văn Miên được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Hồ Kỳ Minh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông/bà có tên sau đây: 

- Ông Nguyễn Phú Ban được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Thái Bá Cảnh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Võ Ngọc Đồng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Võ Thị Như Hoa được 43/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 87,75% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 
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- Ông Huỳnh Văn Hùng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Vũ Quang Hùng được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hưng được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố. 

- Ông Phan Văn Kha được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Trương Chí Lăng được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Lâm Quang Minh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Văn Phụng được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Trần Đình Quỳnh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Bá Sơn được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Trần Văn Sơn được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Lê Văn Tam được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Quang Thanh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố. 

- Ông Lê Văn Trung được 45/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 91,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Ngô Quang Vinh được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Đình Vĩnh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Ngô Thị Kim Yến được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 
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Điều 3. Giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng 

Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./. 

 
 

    CHỦ TỊCH 
           

    Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07 /NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 16  tháng 6 năm 2016 
 

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố  

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành 

phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 16 tháng 6 năm 2016, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành 

phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông/bà có tên sau đây: 

- Ông Võ Nguyên Chương được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Viết Dũng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Nguyễn Thị Hà được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Đăng Hải được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Huỳnh Trung Hậu được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Phạm Minh Hiền được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Lê Thị Hồng được 45/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 91,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Nguyễn Phi Hùng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố. 



   

102 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12 + 13/Ngày 9-7-2016  

 

- Bà Trần Thị Thu Huyền được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Huỳnh Hưng được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Trịnh Thị Hương được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Trương Công Khánh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố. 

- Ông Nguyễn Minh được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Lê Thị Ngọc Oanh được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Đặng Công Thắng được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Vũ Như Trường Thọ được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố. 

- Ông Nguyễn Đình Trung được 47/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,92% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Ông Lê Phi Tuân được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán 

thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Bà Trần Thị Hồng Vân được 46/47 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./. 

 
 

   CHỦ TỊCH 
       

           Nguyễn Xuân Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND 

và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

   Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

   Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ 

về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ; 

   Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp 

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 

của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ; 

    Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng  tại Công văn số 

372/.SCT-Ttra ngày 17 tháng 3 năm 2016 , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản sau:  

        1. Quyết định số 121/2004/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND  

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình : “Tập trung phát triển công 

nghiệp, ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, phấn đấu là một 

trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.  

        2. Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 

16 tháng 3 năm 2007 của Chín phủ trên địa bàn thành phố  Đà Nẵng  

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

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành,  Chủ 

tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                        CHỦ TỊCH 

                                                                                          Huỳnh Đức Thơ 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1866 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2016 
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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ VÀ PHÁT 

TRIỂN NGUỒN LỢI  

THỦY SẢN 

 

  CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31/QĐ-BCĐ Đà Nẵng, ngày 12  tháng 4  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi 

và Phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến 

năm 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 

tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, 

chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian 

tới; 

Căn cứ Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về 

một số chính sách phát triển thuỷ sản; 

Căn cứ Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 9142/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và phát 

triển thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và Phát 

triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

471/TTr-SNN ngày 25 tháng 3 năm 2016, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Bảo vệ nguồn lợi và Phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các thành viên Ban Chỉ đạo và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

   TRƯỞNG BAN 

                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

     Phùng Tấn Viết 
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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ NGUỒN 

LỢI VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi 

và Phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31 /QĐ-BCĐ ngày 12 tháng4   năm 2016 

của Trưởng ban Ban Chỉ đạo) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc 

của Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và Phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo). 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách 

nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác của ngành, địa phương mình đã được 

phân công; đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, 

huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

2. Giải quyết công việc theo thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, bảo 

đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả. 

3. Các thành viên có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự đầy đủ các cuộc họp 

của Ban Chỉ đạo; trường hợp vắng mặt phải ủy quyền người dự thay và chịu trách 

nhiệm về nội dung ủy quyền của mình. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 

9142/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi và Phát triển thủy sản trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Sử dụng con dấu 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, điều hành và đóng con dấu của 

UBND thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, 
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điều hành theo phân công của Trưởng ban và đóng con dấu của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Chương II 

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO  

Điều 5. Nhiệm vụ chung 

Các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm 

giải quyết lĩnh vực công việc thuộc sở, ban, ngành, địa phương mình phụ trách theo sự 

phân công cũng như các công việc đột xuất theo ý kiến của Trưởng ban. 

Điều 6. Phân công nhiệm vụ các thành viên 

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo (Ông Phùng Tấn Viết- Phó Chủ tịch UBND 

thành phố) 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND thành 

phố về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Quyết định chương trình, kế hoạch công 

tác; triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. 

2. Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực thủy sản: 

a) Phó Trưởng ban thường trực giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc thẩm quyền của Trưởng ban được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế này; 

thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động và xử lý các công việc thường xuyên của 

Ban chỉ đạo; chỉ đạo điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng 

mặt hoặc ủy quyền; 

b) Chủ trì, phối hợp của các thành viên có liên quan trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là ngư dân về nội dung chính 

sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Quyết định số 

47/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thành phố quy định cơ chế, chính 

sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như chính sách bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản theo Quyết định số 188/QĐ-TTg và Chỉ thị số 19/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; 

c) Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tình hình 

thực hiện Kế hoạch thực hiện bảo vệ nguồn lợi và các chính sách phát triển thuỷ sản, 

đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

d) Tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện việc bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản theo Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

chính sách phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 
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89/2015/NĐ-CP của Chính phủ thông qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (tùy 

theo nguồn vốn); 

e) Chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Sở, Chi cục Thủy sản thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản và thực 

hiện các chính sách phát triển ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đúng 

quy định của pháp luật; 

f) Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc để kịp thời tham 

mưu, đề xuất xử lý các công việc của Ban Chỉ đạo. 

3. Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng thành phố: 

 Tham mưu triển khai chính sách phát triển thuỷ sản trên địa bàn thành phố, phối 

hợp cung cấp thông tin tàu hoạt động trên các vùng biển đúng quy định về biên giới 

biển đảo, an ninh quốc phòng. 

Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của tàu cá trên các vùng biển, phối hợp 

với các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng 

chính sách của Nhà nước để trục lợi. 

Trao ðổi thông tin với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các hành vi 

sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất 

độc để khai thác thủy sản; các hoạt ðộng khai thác thủy sản bất hợp pháp ở các vùng 

nýớc tự nhiên. 

Chỉ ðạo các Ðồn Biên phòng xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra Chi cục 

Thủy sản trong công tác phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy ðịnh pháp 

luật về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.  

4. Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Tài chính: 

 Tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản, các chính sách phát triển thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đồng thời tổng hợp, báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện gửi Bộ Tài chính 

và các ngành liên quan đề nghị hỗ trợ kinh phí đối với phần ngân sách Trung ương hỗ 

trợ theo quy định.  

5. Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo - Phó Giám đốc Công an thành phố:  

Chủ trì tham mưu các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm 

quyền đối với các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.  

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp phát hiện 

và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và 
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phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận 

chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.  

6. Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo - Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Chi nhánh thành phố Đà Nẵng: 

Tham mưu Trưởng ban và UBND thành phố về việc cung cấp thông tin nợ xấu 

trong quá trình xét hồ sơ vay vốn của các tổ chức cá nhân. 

Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngân hàng thương mại thực hiện thẩm 

định các dự án vay vốn, cho vay đúng quy trình và thời gian quy định. 

Đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản. 

7. Thành viên Ban Chỉ đạo - Phó Chánh Văn phòng UBND Tp: 

 Theo dõi, báo cáo UBND thành phố hoạt động của Ban Chỉ đạo, đôn đốc các 

thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

8. Thành viên Ban Chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Tham mưu UBND thành phố phân bổ vốn xây dựng cơ bản và vốn quy hoạch 

để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi và các chính sách phát triển thủy sản. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên 

quan thẩm định kinh phí thực hiện các dự án bảo vệ nguồn lợi và phát triển thủy sản, 

trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

9. Thành viên Ban Chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Tư Pháp: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đề xuất UBND thành phố, 

trưởng ban ký các văn bản chỉ đạo đúng quy định pháp luật. 

10. Thành viên Ban Chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch: 

Chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, các đơn 

vị, dự án ven biển tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực 

Bán đảo Sơn Trà, ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy 

sản và các hệ sinh thái trong khu vực Bán đảo Sơn Trà; đồng thời phối hợp tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi, môi trường 

sống của các loài thủy sản ven bờ. 

11. Thành viên Ban Chỉ đạo - Phó cục trưởng Cục thuế Tp: 

Phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin tài chính của các tổ chức kinh doanh có 

nhu cầu vay vốn thực hiện các chính sách phát triển thủy sản; 
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Tham mưu, hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế liên quan đến hoạt động 

phát triển thủy sản. 

12. Thành viên Ban Chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện: 

Tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát 

triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý. 

Thực hiện kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm 

pháp luật về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc: Đề xuất, xây dựng và thực hiện 

cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu nghề, đào tạo nghề, hỗ trợ an sinh 

xã hội cho nông, ngư dân hoạt động thủy sản nằm trong khu vực bảo vệ, bảo tồn nguồn 

lợi thủy sản ở địa phương; trong ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ bảo vệ, bảo tồn, 

tái tạo và phát triển các loài thủy sản bản địa, quý hiếm có nguy cơ suy giảm nghiêm 

trọng. 

Chủ động triển khai, tổ chức thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản theo Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP, Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn quản 

lý; xây dựng kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định điều kiện hưởng các chính 

sách phát triển thuỷ sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Nghị định 89/2015/NĐ-

CP của Chính phủ và Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

 Thường xuyên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tình hình triển khai thực hiện tại địa phương, những vướng 

mắc, tồn tại và đề xuất giải quyết kịp thời.  

13. Thành viên Ban Chỉ đạo - Đại diện Hội Nông dân Tp: 

Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các chính sách 

phát triển ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố đến Hội Nông dân các quận, huyện, 

xã phường được biết. 

14. Thành viên Ban Chỉ đạo - Đại diện Đài PT và Truyền hình Tp: 

Tham mưu các kế hoạch phổ biến các quy định, hướng dẫn và kết quả thực hiện 

bảo vệ nguồn lợi và các chính sách phát triển thuỷ sản trên địa bàn thành phố.  

15. Thành viên Ban Chỉ đạo - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản: 

Thông báo các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nguồn lợi và các chính 

sách hỗ trợ ngư dân đến các địa phương và ngư dân. 
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 Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ thực hiện các chính sách phát triển thuỷ sản, 

báo cáo Ban Chỉ đạo. Phối hợp với các thành viên thực hiện công tác thanh tra thủy 

sản và tuyên truyền giáo dục các quy định pháp luật về thủy sản.  

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7.  Triển khai tổ chức thực hiện Quy chế 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo) theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này; đề xuất sửa đổi, bổ sung những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế này được biểu 

dương, khen thưởng theo quy định. 

Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu phát hiện những khó 

khăn, vướng mắc; các thành viên Ban Chỉ đạo, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật./. 

       TRƯỞNG BAN 

         PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

       Phùng Tấn Viết 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
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Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 
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