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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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: 39 /2013/NQ-HĐND        Đà Nẵng, ngày  10  tháng  7  năm 2013 

  

NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ  

do Hội đồng nhân dân thành phố bầu  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 7 
 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 

sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội 

về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 

35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 

người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;  

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc lấy phiếu tín 

nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm 

kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội 

đồng nhân dân thành phố bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy 

trình. 
 

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: 
 

1. Ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
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  2. Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,42 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

3. Ông Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 45,84 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 52,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

4. Ông Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 79,17 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

5. Bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

  6. Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 70,83 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 29,17 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

7. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 43,75 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,58 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

8. Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

9.  Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,59 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

10. Ông  Phùng Tấn Viết,  Phó Chủ tịch UBND thành phố. 
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 - Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 39,58 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 47,92 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,60 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

11. Ông Nguyễn Văn Cán, Ủy viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng 

UBND thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 07 phiếu (chiếm 14,58 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 56,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 29,17 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 

12. Ông Huỳnh Minh Chức, Ủy viên UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

 

13. Ông Đặng Công Ngữ,  Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

14. Ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Công an thành 

phố. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 77,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,84 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

 

15. Ông Huỳnh Đức Thơ, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 

- Đầu tư. 

 - Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,59 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 

 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố). 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013./. 
 

 

  CHỦ TỊCH 
      

               Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 40 /2013/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2013 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý,                                         

sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 7 
  

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 

năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

về Quỹ Bảo trì đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 

2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;   

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu 

phương tiện;   

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 
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3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 

tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 

 Sau khi nghe Tờ trình số 5318/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của 

UBND thành phố về việc quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử 

dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 5318/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 

2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về đề nghị quy định, điều chỉnh mức 

thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

1. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô, thống nhất: 

a) Mức thu phí sử dụng đường bộ: đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh đến 

100 cm3 là 50.000 đồng/năm/phương tiện; đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh 

trên 100 cm3 là 100.000 đồng/năm/phương tiện. 

b) UBND phường được trích để lại 10% tổng số tiền phí thu được; UBND xã 

được trích để lại 20% tổng số tiền phí thu được. Phần phí để lại này được sử dụng để 

trang trải chi phí phục vụ cho công tác thu theo quy định. Số tiền thu phí còn lại (90% 

đối với UBND phường và 80% đối với UBND xã), được nộp vào tài khoản của Quỹ 

Bảo trì đường bộ thành phố và quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài 

chính. 

2. Lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), thống 

nhất:   

a) Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) 

nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10% trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.  

b) Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Bảng 

giá tính lệ phí trước bạ do UBND thành phố ban hành cho phù hợp với từng thời kỳ. 

Trường hợp giá ghi trên hoá đơn cao hơn giá do UBND thành phố quy định thì lấy theo 

giá ghi trên hoá đơn. 

3. Về tỷ lệ trích để lại phí sử dụng vỉa hè, bến bãi, mặt nước để đặt bảng quảng 

cáo cho Trung tâm Quản lý quảng cáo: giữ nguyên theo quy định hiện hành; đề nghị 

UBND thành phố cân đối, bổ sung phần kinh phí hụt thu để đảm bảo hoạt động của 

Trung tâm Quản lý quảng cáo. Việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại phí sẽ được xem xét 

vào kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố. 

4. Về học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2013 

- 2014 trên địa bàn thành phố: Thống nhất áp dụng bằng mức thu học phí của năm học 
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2012 - 2013 đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ 

họp thứ 4 thông qua tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012.  

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-

2016, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:41/2013/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7  năm 2013 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ  

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 7  

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

 Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; 

 Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13, ngày 20 tháng 9 năm 2012 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của 

Quốc hội;  

 Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 

chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối 

với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 

2011 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của 

liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 
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 Sau khi xem xét Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc Quy định một số chế độ, định mức 

chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành 

phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chế độ, định mức 

chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 
 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./. 

 

                   CHỦ TỊCH 
             

                       Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

QUY ĐỊNH 

Một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của  

Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND ngày 11 / 7 /2013 

 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ 

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố, bao gồm: 

 - Chi cho công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết; 

 - Chi lấy ý kiến tham gia dự án Luật; 

 - Chi cho công tác giám sát, khảo sát; 

- Chi tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân; 

 - Chi tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; 

- Chi xây dựng dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân trình; 

xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm của Đảng đoàn HĐND, 

Thường trực HĐND và các Ban HĐND; báo cáo định kỳ của Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND trình tại kỳ họp HĐND; 

- Chi kỳ họp, Hội nghị, các phiên họp, cuộc họp của Đảng đoàn, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND; 

-  Chi hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân; 

- Chi công tác xã hội; 

 - Chi hoạt động đặc thù khác. 

 2. Đối tượng áp dụng: Chế độ, định mức chi tiêu quy định tại Nghị quyết này 

được áp dụng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 

dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các cơ quan phục vụ trực tiếp hoạt động của Hội 

đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
 

 Điều 2. Các chế độ khác đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp không có 

trong quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và thành 

phố hoặc được Thường trực HĐND duyệt cụ thể. 
 

 Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

 - Kinh phí chi phục vụ hoạt động của HĐND được bố trí trong dự toán chi ngân 

sách, được HĐND cùng cấp phê duyệt và được ngân sách cấp đó đảm bảo. 
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 - Việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động của 

HĐND được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn Luật. 

 - Việc chi phục vụ cho đoàn công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 

và cá nhân các cơ quan khác cùng tham gia đoàn công tác do HĐND cấp triệu tập đảm 

bảo. 

 - Thường trực HĐND các cấp căn cứ dự toán giao hàng năm và tình hình hoạt 

động thực tế của HĐND cấp mình để quyết định mức chi cho phù hợp, nhưng không 

được vượt quá mức chi tại quy định này. 
 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4.  Chi cho công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết 

1. Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra: 

a) Đối với các báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, kế hoạch 

đầu tư phát triển, các đề án, quy hoạch và thẩm tra về lĩnh vực tư pháp, mức chi như 

sau: 

 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/báo cáo; 

 - Cấp xã: 200.000 đồng/báo cáo. 

b) Đối với các báo cáo thông thường khác, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 300.000 đồng/báo cáo; 

 - Cấp xã: 100.000 đồng/báo cáo. 

2. Chi cho cá nhân tham gia cuộc họp thẩm tra: 

a) Chủ trì cuộc họp, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 150.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 70.000 đồng/người/buổi. 

b) Các thành viên dự họp theo danh sách, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi. 
 

Điều 5. Chi lấy ý kiến tham gia các dự án luật 

1. Chi cho các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu góp ý bằng văn bản: 

Tùy theo nội dung và tính cấp thiết của chuyên đề, Thường trực HĐND ký hợp 

đồng với chuyên gia với mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: tối đa 2.000.000 đồng/bài; 

 - Cấp xã: tối đa 500.000 đồng/bài. 

2. Chi họp góp ý: 

a) Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: 

 - Cấp thành phố: 200.000 đồng/văn bản; 

 - Cấp xã: 50.000 đồng/văn bản. 
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b) Chi các cuộc họp: áp dụng theo chế độ chi họp thẩm tra quy định tại khoản 2 

Điều 4 của Quy định này. 

c) Chi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 300.000 đồng/báo cáo/dự án. 

 - Cấp xã: 100.000 đồng/báo cáo/dự án. 
 

Điều 6.  Chi cho công tác giám sát, khảo sát 

1. Chi cho Đoàn giám sát, khảo sát: 

a) Chi xây dựng văn bản giám sát: 

* Đối với hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân: 

- Chi xây dựng bộ hồ sơ giám sát (quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch 

và đề cương giám sát) mức chi như sau: 

 + Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/bộ;  

 + Cấp xã: 250.000 đồng/bộ. 

- Chi xây dựng Thông báo kết luận giám sát tại cơ sở (nếu có), mức chi 200.000 

đồng/báo cáo (đối với cấp thành phố); 

- Chi xây dựng báo cáo chung của Đoàn giám sát, mức chi như sau: 

 + Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/báo cáo; 

 + Cấp xã: 250.000 đồng/báo cáo. 

* Đối với hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố: 

- Chi xây dựng bộ hồ sơ giám sát (quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch 

và đề cương giám sát) mức chi 600.000 đồng/bộ;  

- Chi xây dựng Thông báo kết luận giám sát tại cơ sở (nếu có), mức chi 120.000 

đồng/báo cáo; 

- Chi xây dựng báo cáo chung của Đoàn giám sát, mức chi 600.000 đồng/báo 

cáo; 

b) Chế độ chi cho hoạt động khảo sát: 

Chế độ chi cho việc xây dựng các văn bản (nếu có) được áp dụng theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều này. Riêng báo cáo kết quả khảo sát, mức chi như sau: 

- Báo cáo hoạt động khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, mức chi như sau: 

 + Cấp thành phố: 600.000 đồng/báo cáo 

 + Cấp xã: 150.000 đồng/báo cáo. 

- Báo cáo hoạt động khảo sát của các Ban HĐND thành phố, mức chi 400.000 

đồng/báo cáo. 

c) Chi cho thành viên tham gia Đoàn giám sát, khảo sát: 

Trong thời gian thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, ngoài chế độ công tác 

phí theo quy định của pháp luật hiện hành, chế độ chi đối với thành viên tham gia Đoàn 

giám sát, khảo sát như sau: 

- Trưởng đoàn: 
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 + Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi; 

 + Cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi. 

- Thành viên tham gia Đoàn giám sát theo danh sách mời: 

 + Cấp thành phố: 80.000 đồng/người/buổi; 

 + Cấp xã: 40.000 đồng/người/buổi. 

- Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ trực tiếp: 

 + Cấp thành phố: 70.000 đồng/người/buổi; 

 + Cấp xã: 30.000 đồng/người/buổi. 

- Cán bộ, công chức phục vụ gián tiếp: 

 + Cấp thành phố: 40.000 đồng/người/buổi; 

 + Cấp xã: 20.000 đồng/người/buổi. 

d) Chi các cuộc họp giám sát, khảo sát: 

Chi các cuộc họp giám sát, khảo sát (ngoài thời gian hưởng theo quy định tại 

điểm c khoản này) thực hiện theo chế độ chi họp thẩm tra quy định tại khoản 2 Điều 4 

của Quy định này. 

e) Chế độ chi mời chuyên gia phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát: 

Tùy theo nội dung và tính cấp thiết của chuyên đề giám sát, khảo sát, Thường 

trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố (trên cơ sở có ý kiến thống 

nhất của Thường trực HĐND) ký hợp đồng với chuyên gia, mức chi: 

 - Cấp thành phố: tối đa 2.000.000 đồng/bài; 

 - Cấp xã: tối đa 500.000 đồng/bài. 

2. Chi giám sát văn bản quy phạm pháp luật: 

Mức chi áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước về chi cho công tác 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.  

3. Chế độ chi giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Chi xây dựng báo cáo giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trình Thường trực 

HĐND thành phố, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 300.000 đồng/báo cáo; 

 - Cấp xã: 100.000 đồng/báo cáo. 

- Chi đi xác minh, thu thập thông tin (ngoài công tác phí):  

 - Cấp thành phố: 50.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 30.000 đồng/người/buổi. 

4. Chi cho hoạt động chất vấn, giải trình 

a) Chi xây dựng bộ hồ sơ chất vấn (tổng hợp ý kiến chất vấn, kế hoạch chi tiết 

phiên giải trình) tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/bộ. 

 - Cấp xã: 100.000 đồng/bộ. 
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 b) Chi cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giải trình: 

 - Cấp thành phố: 300.000 đồng/văn bản 

 - Cấp xã: 50.000 đồng/văn bản. 
 

Điều 7.  Chi tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Hội đồng 

nhân dân 

1. Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 2.000.000 đồng/điểm. 

 - Cấp xã: 400.000 đồng/điểm. 

Trong trường hợp, có sự phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 02 

cấp thì chỉ được thực hiện hỗ trợ của cấp cao nhất. 

2. Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định pháp luật hiện hành, thực 

hiện hỗ trợ tiếp xúc cử tri với mức chi như sau: 

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các cấp không phải là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (người làm công tác tổ chức; người có trách nhiệm trả lời các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri): 

 - Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi. 

b) Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 50.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 30.000 đồng/người/buổi. 

3. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 200.000 đồng/báo cáo. 

 - Cấp xã: 50.000 đồng/báo cáo. 

4. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trình Hội đồng nhân dân, mức 

chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 400.000 đồng/báo cáo. 

 - Cấp xã: 150.000 đồng/báo cáo. 
 

Điều 8. Chi tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 

1. Chi tiếp công dân:  

a) Trường hợp đại biểu HĐND tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân theo định 

kỳ, chế độ chi được quy định như sau:  

- Đại biểu HĐND, đại diện lãnh đạo cơ quan liên quan được phân công tiếp công 

dân: 

 + Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi; 

 + Cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi. 

- Cán bộ, công chức phục vụ trực tiếp đại biểu HĐND tiếp công dân:  

 + Cấp thành phố: 50.000 đồng/người/buổi; 
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 + Cấp xã: 30.000 đồng/người/buổi. 

- Cán bộ, công chức phục vụ gián tiếp đại biểu HĐND tiếp công dân: 

  + Cấp thành phố: 30.000 đồng/người/buổi; 

 + Cấp xã: 20.000 đồng/người/buổi. 

b) Trường hợp cán bộ, công chức tiếp công dân không có sự tham gia của đại 

biểu HĐND thì chế độ chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi đối với 

việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

2. Chi xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết vụ khiếu nại, tố cáo trình hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền, mức chi cụ thể: 

 + Cấp thành phố: 200.000 đồng/báo cáo.  

 + Cấp xã: 50.000 đồng/báo cáo. 
 

Điều 9. Chi xây dựng Nghị quyết do Thường trực HĐND trình; xây dựng 

chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm của Đảng đoàn HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND; báo cáo định kỳ của Thường trực HĐND, 

các ban HĐND trình tại kỳ họp HĐND. 

1. Chi xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết (văn bản QPPL) do Thường trực 

Hội đồng nhân dân trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, mức chi thực hiện theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTP-BTC của Liên Bộ Tư pháp và Bộ 

Tài chính. 

2. Chi cho việc rà soát nội dung, kỹ thuật, hoàn thiện Nghị quyết sau khi Hội 

đồng nhân dân thông qua, mức chi là 100.000 đồng/nghị quyết (cấp thành phố, cấp xã). 

3. Chi xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác nhiệm kỳ của Đảng 

đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, 

mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/báo cáo. 

 - Cấp xã: 200.000 đồng/báo cáo. 

4. Chi xây dựng tờ trình, báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, mức chi như 

sau: 

 - Cấp thành phố: 300.000 đồng/báo cáo. 

 - Cấp xã: 100.000 đồng/báo cáo. 
 

Điều 10. Chi kỳ họp, Hội nghị, các phiên họp, cuộc họp của Đảng đoàn, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân. 

1. Chế độ chi kỳ họp Hội đồng nhân dân: 

a) Chủ trì kỳ họp, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 200.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 70.000 đồng/người/buổi. 

b) Thư ký kỳ họp, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 150.000 đồng/người/buổi 
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 - Cấp xã: 60.000 đồng/người/buổi 

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu mời tham dự kỳ họp theo danh sách 

mời, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi. 

d) Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 50.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 30.000 đồng/người/buổi. 

2. Chế độ chi Hội nghị, các phiên họp, cuộc họp của Đảng đoàn Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân: 

a) Chủ trì cuộc họp: 

 - Cấp thành phố: 150.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 70.000 đồng/người/buổi. 

b) Thành viên dự họp: 

 - Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi. 
 

Điều 11. Chi hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân 

1. Chi hỗ trợ đại biểu HĐND tự nghiên cứu tài liệu kỳ họp, mức chi: 

 - Cấp thành phố: 300.000 đồng/người/kỳ họp.  

 - Cấp xã: 100.000 đồng/người/kỳ họp 

2. Mỗi nhiệm kỳ HĐND, đại biểu HĐND được cấp tiền may 01 bộ lễ phục với 

mức chi: 

  - Cấp thành phố: 5.000.000 đồng/người/nhiệm kỳ. 

  - Cấp xã:  2.000.000 đồng/người/nhiệm kỳ. 

3. Đại biểu HĐND được hỗ trợ thông tin liên lạc, báo chí, phí khai thác internet 

theo mức khoán: 

 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/người/tháng.  

 - Cấp xã: 150.000 đồng/người/tháng 

4. Chế độ hỗ trợ cho đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước: 

a) Bảo hiểm y tế và chế độ mai táng: Đại biểu HĐND các cấp không hưởng 

lương từ ngân sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế; khi qua đời nếu không tham gia bảo 

hiểm xã hội thì được hưởng chế độ mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu. 

b) Hỗ trợ hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp đang làm việc tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức chi như sau: 

 - Cấp thành phố: 1.000.000đồng/người/năm; 

 - Cấp xã: 300.000đồng/người/năm.  
 

Điều 12. Chi công tác xã hội 
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Chi thăm hỏi khi ốm đau nằm viện, lễ tang cho đại biểu Hội đồng nhân dân, 

nguyên là Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, mức chi như sau: 

1. Thăm hỏi khi ốm đau nằm viện (không quá 02 lần/năm) đại biểu HĐND, 

nguyên là Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND: 

 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/người/lần ; 

 - Cấp xã: 200.000 đồng/người/lần. 

2. Trường hợp đại biểu HĐND bị bệnh hiểm nghèo (không quá 02 lần/năm): 

 - Cấp thành phố: 2.000.000 đồng/người/lần; 

 - Cấp xã: 500.000 đồng/người/lần. 

3. Phúng điếu đại biểu Hội đồng nhân dân; nguyên là Thường trực HĐND, lãnh 

đạo các Ban HĐND; thân nhân (cha, mẹ, chồng hoặc vợ, con) đại biểu Hội đồng nhân 

dân từ trần: 

 - Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/người; 

 - Cấp xã: 300.000 đồng/người. 
 

Điều 13. Chi các hoạt động đặc thù khác 

Giao Thường trực HĐND quyết định cụ thể về mức chi hỗ trợ cho đại biểu 

HĐND kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; thành viên các 

Ban HĐND thành phố; tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu; chi hỗ trợ sinh hoạt cho các 

tổ đại biểu HĐND; chi hỗ trợ hoạt động đối với cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND thành phố (bộ phận giúp việc cho HĐND); chi tổ chức các đoàn đi 

tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; các khoản chi khác.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
  

 Điều 14. Hiệu lực thi hành 

Các chế độ, định mức chi tiêu tại Quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 

7 năm 2013. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

 Căn cứ vào chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước, của 

thành phố và các định mức chi tiêu tại Quy định này, Thường trực HĐND thành phố, 

UBND thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đảm bảo hiệu quả 

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp./. 

        

                                     CHỦ TỊCH 

         

                                           Trần Thọ 
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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: 42 /2013/NQ-HĐND    Đà Nẵng, ngày 11  tháng 7 năm 2013 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, 

NHIỆM KỲ NĂM 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 7 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn 

hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 

tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; 

Sau khi nghe Tờ trình số 5336/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc 

thông qua Đề án đặt, đổi tên đường tại thành phố Đà Nẵng của Ủy ban nhân dân thành 

phố, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Đặt tên cho một số đường của thành phố Đà Nẵng, như sau: 
 

A. QUẬN CẨM LỆ 
 

I. Khu E2, E2 mở rộng, C và D - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ: có 50 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Lỗ Giáng 23 đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 65m, đặt tiếp tên là Hoàng Đình Ái. 

2. Đoạn đường từ đường Lỗ Giáng 23 đến giáp đường Vũ Thạnh, chiều dài 

1350m, đặt tiếp tên là Văn Tiến Dũng. 

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Xuân đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 1160m, đặt tiếp tên là Đô đốc Lân. 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Xuân đến giáp đường Tế Hanh, chiều dài 

270m, đặt tiếp tên là Huỳnh Xuân Nhị. 

5. Đoạn đường từ đường Lê Quang Định đến giáp đường Tùng Lâm 9, chiều dài 

980m, đặt tên là Lê Đỉnh. 

6. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Lê Đỉnh), chiều dài 615m, đặt tên là Nguyễn Đóa. 
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7. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Văn Tiến Dũng), chiều dài 615m, đặt tên là Phan Khôi. 

8. Đoạn đường từ đường Trần Hữu Duẩn đến giáp đường Hoàng Châu Ký, chiều 

dài 360m, đặt tên là Đỗ Tự. 

9. Đoạn đường từ đường Hoàng Châu Ký đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 600m, đặt tên là Nguyễn Quang Lâm. 

10. Đoạn đường từ đường Tế Hanh đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 530m, đặt tên là Kiều Phụng. 

11. Đoạn đường từ đường Đỗ Tự đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều dài 

540m (gần phía đường Trần Hữu Duẩn), đặt tên là Đặng Đức Siêu. 

12. Đoạn đường từ đường Đỗ Tự đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều dài 

540m (gần phía đường Hoàng Châu Ký), đặt tên là Nguyễn Văn Xuân. 

13. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường Phù Đổng, chiều 

dài 830m, đặt tên là Hoàng Châu Ký. 

14. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 760m, đặt tên là Tế Hanh. 

15. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường Phạm Hùng, chiều 

dài 650m, đặt tên là Thu Bồn. 

16. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên (gần 

phía đường 7,5m chưa đạt tên), chiều dài 360m, đặt tên là Dương Bá Cung. 

17. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Dương Bá Cung), chiều dài 360m, đặt tên là Vũ Thạnh. 

18. Đoạn đường từ đường Lê Đỉnh đến giáp đường Nguyễn Đóa, chiều dài 130m 

(gần phía đường 10,5m chưa đặt tên), đặt tên là Tùng Lâm 1. 

19. Đoạn đường từ đường Tùng Lâm 1 đến giáp đường Tùng Lâm 3, (gần phía 

đường Lê Đỉnh) chiều dài 105m, đặt tên là Tùng Lâm 2. 

20. Đoạn đường từ đường Lê Đỉnh đến giáp đường Nguyễn Đóa (gần phía đường 

Hoàng Châu Ký), chiều dài 130m, đặt tên là Tùng Lâm 3. 

21. Đoạn đường từ đường Tùng Lâm 1 đến giáp đường Tùng Lâm 3 (gần phía 

đường Nguyễn Đóa), chiều dài 105m, đặt tên là Tùng Lâm 4.  

22. Đoạn đường từ đường Lê Đỉnh đến giáp đường Nguyễn Đóa (gần phía đường 

Hoàng Châu Ký), chiều dài 130m, đặt tên là Tùng Lâm 5. 

23. Đoạn đường từ đường Lê Đỉnh đến giáp đường Nguyễn Đóa (gần phía đường 

Tùng Lâm 5), chiều dài 130m, đặt tên là Tùng Lâm 6. 

24. Đoạn đường từ đường Lê Đỉnh đến giáp đường Nguyễn Đóa (gần phía đường 

Tùng Lâm 6), chiều dài 130m, đặt tên là Tùng Lâm 7. 

25. Đoạn đường từ đường Tùng Lâm 7 đến giáp đường Tùng Lâm 9 (gần phía 

đường Lê Đỉnh), chiều dài 110m, đặt tên là Tùng Lâm 8. 

26. Đoạn đường từ đường Lê Đỉnh đến giáp đường Nguyễn Đóa (gần phía đường 

7,5m chưa đặt tên), chiều dài 130m, đặt tên là Tùng Lâm 9. 

27. Đoạn đường từ đường Tùng Lâm 7 đến giáp đường Tùng Lâm 9 (gần phía 

đường Nguyễn Đóa), chiều dài 110m, đặt tên là Tùng Lâm 10. 

28. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường Nguyễn Quang Lâm 

(gần phía đường Tế Hanh), chiều dài 160m, đặt tên là Cổ Mân Mai 1. 



   

21 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13 + 14/Ngày 22-8-2013  

 

29. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường Nguyễn Quang Lâm (gần 

phía đường 7,5m chưa đặt tên), chiều dài 160m, đặt tên là Cổ Mân Mai 2. 

30. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Xuân đến giáp đường Hoàng Châu Ký, 

chiều dài 210m, đặt tên là Lỗ Giáng 24. 

31. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 160m, đặt tên là Cổ Mân Lan 4. 

32. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 140m, đặt tên là Cổ Mân Cúc 4. 

33. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường 7,5m chưa đặt tên), chiều dài 110m, đặt tên là Nhân Hòa 1. 

34. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Nhân Hòa 1), chiều dài 110m, đặt tên là Nhân Hòa 2. 

35. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Thu Bồn, chiều dài 

140m, đặt tên là Nhân Hòa 3 . 

36. Đoạn đường từ đường Nhân Hòa 3 đến giáp đường Nhân Hòa 6 (gần phía 

đường 5,5m chưa đặt tên), chiều dài 100m, đặt tên là Nhân Hòa 4. 

37. Đoạn đường từ đường Nhân Hòa 3 đến giáp đường Nhân Hòa 6 (gần phía 

đường Thu Bồn), chiều dài 100m, đặt tên là Nhân Hòa 5. 

38. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Thu Bồn (gần phía 

đường Phù Đổng), chiều dài 170m, đặt tên là Nhân Hòa 6. 

39. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Thu Bồn (gần phía 

đường Phạm Hùng), chiều dài 170m, đặt tên là Nhân Hòa 7. 

40. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Văn Tiến Dũng, 

chiều dài 200m, đặt tên là Liêm Lạc 1. 

41. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Liêm Lạc 4 (gần 

phía đường Liêm Lạc 1), chiều dài 140m, đặt tên là Liêm Lạc 2. 

42. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Liêm Lạc 4 (gần 

phía đường 7,5m chưa đặt tên), chiều dài 140m, đặt tên là Liêm Lạc 3. 

43. Đoạn đường từ đường Liêm Lạc 1 đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 160m, đặt tên là Liêm Lạc 4. 

44. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 160m, đặt tên là Liêm Lạc 5. 

45. Đoạn đường từ đường Liêm Lạc 5 đến giáp đường Văn Tiến Dũng (gần phía 

đường 7,5m chưa đặt tên), chiều dài 150m, đặt tên là Liêm Lạc 6. 

46. Đoạn đường từ đường Liêm Lạc 5 đến giáp đường Văn Tiến Dũng (gần phía 

đường 10,5m chưa đặt tên), chiều dài 150m, đặt tên là Liêm Lạc 7. 

47. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 150m, đặt tên là Liêm Lạc 8. 

48. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 140m, đặt tên là Liêm Lạc 9. 

49. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên (gần 

phía đường 7,5m chưa đặt tên), chiều dài 160m, đặt tên là Liêm Lạc 10. 

50. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Liêm Lạc 10), chiều dài 160m, đặt tên là Liêm Lạc 11. 
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II. Khu dân cư Hòa Thọ mở rộng: có 04 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phước Tần đến giáp đường BTXM rộng 5m, 

chiều dài 80m, đặt tiếp tên là Cẩm Bắc 5. 

2. Đoạn đường từ có hình chữ L, từ Khu dân cư đến giáp đường Nguyễn Phước 

Tần, chiều dài 430m, đặt tên là Nguyễn Hàng. 

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phước Tần đến giáp đường BTXM rộng 5m, 

chiều dài 140m, đặt tên là Cẩm Bắc 11. 

4. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Nguyễn Hàng, chiều dài 110m, 

đặt tên là Cẩm Bắc 12. 
 

III. Khu dân cư Phong Bắc, Hòa Thọ và Nam Bình Thái: có 02 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Trần Ngọc Sương đến giáp đường Thăng Long, chiều 

dài 400m, đặt tên là Phạm Vinh. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Xuân Hữu đến giáp đường Lê Cao Lãng, chiều 

dài 90m, đặt tên là Phong Bắc 19. 
 

B. QUẬN NGŨ HÀNH SƠN  
 

I. Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 và 387 – Khu dân cư phía Nam 

Nguyễn Văn Thoại - Khu dân cư Bắc Phao Lô: có 14 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường Lê Quang Đạo, chiều dài 

340m, đặt tên là Đỗ Bá. 

2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Quang Đạo, chiều 

dài 270m, đặt tên là Phan Tôn. 

3. Đoạn đường từ đường quy hoạch 10,5m chưa thi công đến giáp đường Lê 

Quang Đạo, chiều dài 200m, đặt tên là Phan Liêm. 

4. Đoạn đường từ đường Phan Liêm đến giáp đường Phan Tôn (gần phía đường 

10,5m chưa đặt tên), chiều dài 250m, đặt tên là Đỗ Bí. 

5. Đoạn đường từ đường Phan Liêm đến giáp đường Phan Tôn (gần phía đường 

Lê Quang Đạo), chiều dài 250m, đặt tên là Lê Lộ. 

6. Đoạn đường từ đường quy hoạch 10,5m chưa thi công đến giáp đường Lê 

Quang Đạo, chiều dài 200m, đặt tên là An Thượng 26. 

7. Đoạn đường từ đường Đỗ Bí đến giáp đường Lê Lộ (gần phía đường Phan 

Liêm), chiều dài 100m, đặt tên là An Thượng 27. 

8. Đoạn đường từ đường Đỗ Bí đến giáp đường Lê Lộ (gần phía đường Phan 

Tôn), chiều dài 100m, đặt tên là An Thượng 28. 

9. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Quang Đạo (gần 

phía đường Phan Tôn), chiều dài 200m, đặt tên là An Thượng 29. 

10. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Quang Đạo 

(gần phía đường Đỗ Bá), chiều dài 200m, đặt tên là An Thượng 30. 

11. Đoạn đường từ đường An Thượng 30 đến giáp đường An Thượng 34 (gần 

phía đường 10,5m chưa đặt tên), chiều dài 120m, đặt tên là An Thượng 31. 

12. Đoạn đường từ đường An Thượng 30 đến giáp đường An Thượng 34 (gần 

phía đường An Thượng 31), chiều dài 120m, đặt tên là An Thượng 32. 
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13. Đoạn đường từ đường An Thượng 30 đến giáp đường An Thượng 34 (gần 

phía đường Lê Quang Đạo), chiều dài 120m, đặt tên là An Thượng 33. 

14. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Lê Quang Đạo, chiều dài 155m, 

đặt tên là An Thượng 34. 
 

C. QUẬN THANH KHÊ 
 

I. Khu dân cư Thanh Lộc Đán mới: có 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Bàu Trảng 1 đến giáp Khu dân cư, chiều dài 355m, đặt 

tên là Bàu Trảng 7. 

 

II. Khu Gia đình quân nhân 372: có 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phước Nguyên đến giáp nhà dân, chiều dài 

170m, đặt tên là Đông Lợi 1. 
 

D. QUẬN LIÊN CHIỂU 
 

I. Khu dân cư Tân Cường Thành và đường vào cụm công nghiệp Phước Lý: 

có 04 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Hoàng Văn Thái đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 580m, đặt tên là Hoàng Minh Thảo. 

2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Dương Cát Lợi, 

chiều dài 400m, đặt tên là Vũ Lập. 

3. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 300m, đặt tên là Nguyễn Minh Chấn. 

4. Đoạn đường có hình chữ U, từ đường Hoàng Minh Thảo đến giáp đường Vũ 

Lập, chiều dài 250m, đặt tên là Dương Cát Lợi. 
 

II. Khu dân cư Quang Thành 3B: có 07 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lương Bằng đến giáp đường số 6 Khu công 

nghiệp Hòa Khánh, chiều dài 375m, đặt tên là Phan Văn Đạt. 

2. Đoạn đường từ đường Phan Văn Đạt đến giáp đường Phạm Văn Ngôn, chiều 

dài 170m, đặt tên là Bàu Vàng 1. 

3. Đoạn đường từ đường Bàu Vàng 1 đến giáp đường Bàu Vàng 4, chiều dài 

120m, đặt tên là Bàu Vàng 2. 

4. Đoạn đường từ đường Bàu Vàng 2 đến giáp đường Phạm Văn Ngôn, chiều 

dài 90m, đặt tên là Bàu Vàng 3. 

5. Đoạn đường từ đường Phan Văn Đạt đến giáp đường Phạm Văn Ngôn (gần 

phía đường Bàu Vàng 3), chiều dài 140m, đặt tên là Bàu Vàng 4. 

6. Đoạn đường từ đường Phan Văn Đạt đến giáp đường Phạm Văn Ngôn (gần 

phía đường Bàu Vàng 6), chiều dài 140m, đặt tên là Bàu Vàng 5. 

7. Đoạn đường từ đường Phan Văn Đạt đến giáp đường Phạm Văn Ngôn, chiều 

dài 135m, đặt tên là Bàu Vàng 6. 

III. Khu tái định cư Hòa Hiệp: có 07 đường. 
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1. Đoạn đường từ đường Võ Duy Dương đến giáp Khu dân cư chưa thi công, 

chiều dài 80m, đặt tiếp tên là Vũ Huy Tấn. 

2. Đoạn đường từ đường Võ Duy Dương đến giáp đường Trương Vân Lĩnh, 

chiều dài 60m, đặt tiếp tên là Hàm Trung 3. 

3. Đoạn đường từ đường Võ Duy Dương đến giáp đường Trương Vân Lĩnh, 

chiều dài 60m, đặt tiếp tên là Nguyễn Hàng Chi. 

4. Đoạn đường từ đường Võ Duy Dương đến giáp đường Trương Vân Lĩnh, 

chiều dài 60m, đặt tiếp tên là Hồ Sĩ Đống. 

5. Đoạn đường từ đường Võ Duy Dương đến giáp Khu dân cư chưa thi công, 

chiều dài 80m, đặt tiếp tên là Nguyễn Chu Sĩ. 

6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Bá Phát đến giáp đường số 5 Khu công nghiệp 

Hòa Khánh, chiều dài 630m, đặt tên là Võ Duy Dương. 

7. Đoạn đường từ đường Vũ Huy Tấn đến giáp đường Nguyễn Chu Sĩ, chiều dài 

490m, đặt tên là Trương Vân Lĩnh. 
 

IV. Khu dân cư Vạn Tường: có 12 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tất Thành đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 525m, đặt tên là Nguyễn An Ninh. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tất Thành đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 590m, đặt tên là Phan Văn Trường. 

3. Đoạn đường từ đường Phan Văn Trường đến giáp đường Trần Đình Tri, chiều 

dài 850m, đặt tên là Lê Văn Miến.  

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn An Ninh đến giáp đường Nguyễn Chánh, chiều 

dài 370m, đặt tên là Phan Văn Thuật. 

5. Đoạn đường từ đường Lê Văn Miến đến giáp đường Phan Văn Thuật, chiều 

dài 110m, đặt tên là Bàu Mạc 1. 

6. Đoạn đường từ đường Phan Văn Trường đến giáp đường Nguyễn Chánh (gần 

phía đường Phan Văn Thuật), chiều dài 230m, đặt tên là Bàu Mạc 2. 

7. Đoạn đường từ đường Phan Văn Trường đến giáp đường Nguyễn Chánh (gần 

phía đường 15m chưa đặt tên), chiều dài 230m, đặt tên là Bàu Mạc 3. 

8. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 215m, đặt tên là Bàu Mạc 4. 

9. Đoạn đường từ đường Phan Văn Trường đến giáp đường Nguyễn Chánh, 

chiều dài 230m, đặt tên là Bàu Mạc 5. 

10. Đoạn đường từ đường Bàu Mạc 5 đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 180m, đặt tên là Bàu Mạc 6. 

11. Đoạn đường từ đường Bàu Mạc 5 đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 200m, đặt tên là Bàu Mạc 7. 

12. Đoạn đường từ đường Bàu Mạc 5 đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 220m, đặt tên là Bàu Mạc 8. 

E. QUẬN HẢI CHÂU 

I. Khu dân cư số 2 Nguyễn Tri Phương: có 01 đường. 

1. Đoạn đường có hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối là đường Tiểu La, chiều 

dài 200m, đặt tên là Đỗ Năng Tế. 
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II. Đường từ đường 2 Tháng 9 đến đường Núi Thành: có 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường 2 Tháng 9 đến giáp đường Núi Thành, chiều dài 165m, 

đặt tên là Nguyễn Sơn Trà. 
 

III. Khu dân cư Sư đoàn 372: có 10 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Huỳnh Ngọc Huệ đến giáp tường rào Sân bay, chiều 

dài 315m, đặt tiếp tên là Huỳnh Ngọc Huệ. 

2. Đoạn đường từ đường Trần Xuân Lê đến giáp tường rào Sân bay, chiều dài 

330m, đặt tên là Trần Can. 

3. Đoạn đường từ đường Trần Xuân Lê đến giáp đường Phần Lăng 19, chiều dài 

300m, đặt tên là Trần Cừ. 

4. Đoạn đường từ đường Trần Can đến giáp đường Trần Cừ, chiều dài 130m, đặt 

tên là Phần Lăng 12. 

5. Đoạn đường từ đường Trần Can đến giáp đường Huỳnh Ngọc Huệ, chiều dài 

185m, đặt tên là Phần Lăng 14. 

6. Đoạn đường từ đường Phần Lăng 14 đến giáp đường Phần Lăng 17, chiều dài 

95m, đặt tên là Phần Lăng 15. 

7. Đoạn đường từ đường Phần Lăng 15 đến giáp đường Trần Cừ, chiều dài 75m, 

đặt tên là Phần Lăng 16. 

8. Đoạn đường từ đường Trần Can đến giáp đường Trần Cừ (gần phía đường 

Phần Lăng 16), chiều dài 130m, đặt tên là Phần Lăng 17. 

9. Đoạn đường từ đường Trần Can đến giáp đường Trần Cừ (gần phía đường 

Phần Lăng 19), chiều dài 130m, đặt tên là Phần Lăng 18. 

10. Đoạn đường từ đường Trần Can đến giáp đường Huỳnh Ngọc Huệ, chiều dài 

185m, đặt tên là Phần Lăng 19. 

IV. Khu hạ tầng kỹ thuật kênh Thuận Phước: có 02 đường. 

1. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Huỳnh Lý đến giáp đường Phạm Ngọc 

Thạch, chiều dài 275m, đặt tiếp tên là Huỳnh Lý. 

2. Đoạn đường từ đường Đinh Công Tráng đến giáp đường Phạm Ngọc Thạch, 

chiều dài 220m, đặt tên là Nguyễn Văn Thủ. 

G. QUẬN SƠN TRÀ 

I. Khu dân cư An Nhơn: có 03 đường. 

1. Đoạn đường từ đường An Nhơn 8 đến giáp tường rào Khu dân cư, chiều dài 

200m, đặt tên là An Nhơn 9. 

2. Đoạn đường có hình chữ L, có điểm đầu và điểm cuối là đường An Nhơn 9, 

chiều dài 80m, đặt tên là An Nhơn 10. 

3. Đoạn đường từ đường An Nhơn 7 đến giáp đường An Nhơn 9, chiều dài 105m, 

đặt tên là An Nhơn 11. 
 

II. Khu dân cư Dự án 85, tái định cư Thọ Quang 1, Thọ Quang 3: có 01 

đường. 

1. Đoạn đường từ đường Bùi Quốc Hưng đến giáp đường Khúc Hạo, chiều dài 

1900m, đặt tiếp tên là Trần Nhân Tông. 
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III. Khu dân cư An Cư Phước Mỹ: có 03 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Hà Đặc đến giáp đường Lý Văn Tố, chiều dài 145m, 

đặt tên là An Cư 1. 

2. Đoạn đường từ đường Sương Nguyệt Anh đến giáp đường An Cư 1 (gần phía 

đường Hà Đặc), chiều dài 65m, đặt tên là An Cư 2. 

3. Đoạn đường từ đường Sương Nguyệt Anh đến giáp đường An Cư 1 (gần phía 

đường Lý Văn Tố), chiều dài 65m, đặt tên là An Cư 3. 
 

IV. Khu dân cư An Cư 3, An Cư 3 mở rộng: có 04 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Sáu đến giáp đường N.Morrison, chiều 

dài 155m, đặt tên là An Cư 4. 

2. Đoạn đường từ đường Lê Bình đến giáp đường Hoàng Bích Sơn (gần phía 

đường Loseby), chiều dài 135m, đặt tên là An Cư 5. 

3. Đoạn đường từ đường Lê Bình đến giáp đường Hoàng Bích Sơn (gần phía 

đường Lê Tấn Toán), chiều dài 135m, đặt tên là An Cư 6. 

4. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công đến giáp đường Đông Kinh Nghĩa 

Thục, chiều dài 155m, đặt tên là An Cư 7. 
 

H. TUYẾN ĐƯỜNG TỪ CẦU NGUYỄN TRI PHƯƠNG NỐI DÀI ĐI HÒA 

QUÝ. 

1. Đoạn đường từ phía Nam cầu Nguyễn Tri Phương đến giáp đường Trần Đại 

Nghĩa, chiều dài 5.800m, đặt tên là Võ Chí Công.  
 

Điều 2. Đổi tên cho một số đường của thành phố, như sau: 

1. Đổi tên đường Nguyễn Quang Lâm, dài 630m, rộng 5,5m từ đường Hoàng 

Bật Đạt đến đường Nguyễn Đình Hiến được đặt theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-

HĐND ngày 6/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 5 bằng 

đường Nguyễn Thức Tự. 

2. Đổi tên đường Tiên Sơn 21, dài 180m, rộng 5,5m từ đường Hồ Nguyên Trừng 

đến đường Đặng Xuân Bảng được đặt theo Nghị quyết số 107/2010/NQ-HĐND ngày 

3/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 17 bằng đường Hóa 

Mỹ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường 

tại Điều 1, điều chỉnh biển tên cho các đường tại Điều 2. Việc gắn và điều chỉnh biển 

tên đường phải hoàn thành trong 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.  
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./. 
 

     CHỦ TỊCH 

                  Trần Thọ 
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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: 43 /2013/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11 tháng 7 năm 2013 
 
 

   NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 7 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, các cơ quan hữu 

quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo 

thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2013, các 

báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, của các cơ quan hữu quan và thẩm tra của các 

Ban của HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh đến một số vấn đề sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013  

Trong 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế thế giới chưa vượt qua suy thoái, kinh tế 

trong nước còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn thành phố. Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GDP, giá so sánh 2010) 

ước tăng 7,1%, một số lĩnh vực không đạt tiến độ kế hoạch năm như: công nghiệp, xây 

dựng, đầu tư phát triển; các khoản thu ngân sách chưa bảo đảm dự toán, trong đó có 

khoản thu thuế xuất nhập khẩu và tiền sử dụng đất, đã ảnh hưởng chung đến việc cân 

đối ngân sách, đặc biệt ảnh hưởng chi đầu tư xây dựng cơ bản; một bộ phận lao động 

mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tìm 

nhiều biện pháp duy trì và thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, 

huy động các nguồn thu vào ngân sách, quản lý ngân sách chặt chẽ và hiệu quả hơn, 

ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả, kinh tế thành phố 6 tháng có tăng trưởng so 

với cùng kỳ 2012 và đạt khá trên một số lĩnh vực như: du lịch, thương mại, vận tải, 

thông tin truyền thông, xuất khẩu phần mềm, thủy sản - nông - lâm, thu thuế và phí 

v.v.. Giá cả thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa 

- xã hội, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, nội chính được đảm bảo. Đời sống của 

cán bộ và nhân dân được quan tâm chăm lo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội cơ bản được giữ vững. 

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2013 

HĐND thành phố nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong 
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báo cáo của UBND thành phố. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 lưu ý 

UBND thành phố tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng dự báo, điều hành để chủ 

động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kịp thời 

những chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Rà soát, 

đối chiếu và có giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa đạt tiến độ 50% kế hoạch năm, phấn 

đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013. 

2. Về hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp 

tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, xử lý hàng 

tồn kho, kích cầu đối với các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn thành phố, hỗ trợ các 

doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay, giảm lãi suất cho vay theo chủ trương của 

Ngân hàng nhà nước. Chỉ đạo thực hiện tốt việc giảm, giãn, gia hạn các khoản thuế; tích 

cực hỗ trợ mặt bằng để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi; củng cố và tăng 

cường các hiệp hội doanh nghiệp để làm cầu nối tốt hơn với chính quyền và hỗ trợ doanh 

nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho các dự án triển khai, 

nhất là các dự án sản xuất và thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

khu Công nghệ cao, khu Công nghệ thông tin tập trung để phục vụ thu hút đầu tư các 

doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu Công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, 

Hòa Cầm, dịch vụ thủy sản Thọ Quang để có mặt bằng bố trí các doanh nghiệp. Tổng 

kết mô hình hoạt động của các khu công nghiệp, đồng thời rà soát quỹ đất để đánh giá 

hiệu quả hoạt động và hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp; nghiên cứu, có chính sách 

hợp lý để thu hút bố trí các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào các khu công nghiệp. Đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ đạo tăng cường các hoạt động 

xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, thông tin kinh doanh, chuyển giao công nghệ, 

xúc tiến liên kết đầu tư kinh doanh. Tiếp tục rà soát, ban hành mới các cơ chế chính sách 

khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Tập 

trung chỉ đạo triển khai các biện pháp mạnh mẽ để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh của thành phố trong năm 2013 và các năm đến. 

3. Về phát triển dịch vụ, thương mại: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 

Đề án phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 

Tổ chức Hội chợ quốc tế thương mại du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây, Hội chợ 

hàng Việt năm 2013, Hội chợ khuyến mại năm 2013. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tổ chức dự trữ hàng hoá thiết yếu, chủ 

động phục vụ nhu cầu nhân dân khi gặp thiên tai, lũ lụt. Xây dựng Kế hoạch dự trữ 

hàng hóa nhằm bình ổn giá thị trường trong dịp Tết Giáp Ngọ - 2014. Nâng cao hiệu 

quả quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương 

mại, đầu cơ nâng giá. 

4. Về phát triển du lịch: Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường 

trọng điểm như: Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan. Xúc tiến mở các 

đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng. Tăng cường công tác chống chèo kéo, bu 

bám khách du lịch và kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và an 
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toàn thực phẩm cho khách du lịch. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường và an toàn cứu hộ tại các bãi biển. 

5. Về giao thông vận tải: Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, xử lý dứt điểm tình trạng 

“xe dù, bến cóc”. Hoàn thành việc tổ chức giao thông tổng thể trên các cầu qua sông 

Hàn; phương án tổ chức giao thông đường 2 Tháng 9, đường dẫn cầu Tuyên Sơn và 

đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nút giao thông phía Tây cầu Rồng. Vận hành hiệu quả hệ 

thống tín hiệu giao thông mới lắp đặt từ nguồn vốn ODA Tây Ban Nha. Khẩn trương 

triển khai các hợp phần dự án Phát triển bền vững do WB tài trợ, Dự án Nút giao thông 

khác mức Ngã ba Huế, Dự án cải thiện giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng do JICA 

tài trợ.  

6. Về thông tin - truyền thông: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thông tin - truyền 

thông. Khẩn trương hoàn thành Dự án Phát triển công nghệ thông tin truyền thông Đà 

Nẵng và chuẩn bị đầu tư dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2 và Khu công 

viên phần mềm số 2. 

7. Về dịch vụ tài chính - ngân hàng: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh 

Đà Nẵng chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp kiềm chế nợ 

xấu gia tăng, thu hồi nợ đến hạn và chủ động xử lý nợ xấu phù hợp với quy định của 

pháp luật; triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Đẩy mạnh huy động vốn nhằm khai thác 

tối đa nguồn vốn tại chỗ, tăng cường huy động vốn trung, dài hạn trong dân cư để tạo 

nguồn vốn cho vay. Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vay 

vốn, giảm lãi suất và cơ cấu lại các khoản nợ cho doanh nghiệp.  

8. Về nông nghiệp, nông thôn: Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới tại 11 xã của huyện Hòa Vang, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây 

dựng nông thôn mới tại xã Hoà Châu và Hoà Tiến trong năm 2013. Tiếp tục thực hiện 

chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản. Tăng cường theo dõi, chỉ đạo sản xuất và 

chú trọng phòng chống khô hạn trong vụ Hè Thu năm 2013, chuẩn bị các điều kiện để 

triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án rau 

an toàn, tập trung phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ và 

tiêm phòng gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo chăn nuôi an toàn. Chú trọng phát triển các 

mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong 

mùa khô năm 2013, lưu ý bảo vệ nghiêm rừng đầu nguồn và tài nguyên nước, ngăn 

chặn có hiệu quả tình trạng chặt phá rừng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Tăng 

cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn các hồ, đập, công trình thủy lợi và công tác 

phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 

năm 2013.  

9. Về thu hút đầu tư trong, ngoài nước: Tiếp tục rà soát, giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, tiếp cận vốn, mặt bằng để cải 

thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn trong nước và ngoài nước. 

Nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư từ xã hội. Củng cố và 
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tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư của các cơ quan như Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; chỉ đạo hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào các hoạt động và 

khu vực trọng điểm; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án ODA đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu 

tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có hàm lượng 

công nghệ cao, công nghệ nguồn, các ngành có ý nghĩa về an sinh xã hội, thân thiện 

môi trường, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường, có nền công 

nghiệp phát triển. 

10. Về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải tỏa đền bù, tái định cư, vệ 

sinh môi trường: Hoàn thành việc rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch 

đối với các dự án "treo", không khả thi, đồng thời nghiên cứu chủ trương cho nhân dân 

được xây dựng nhà, tách thửa, thừa kế, chuyển nhượng tại khu vực dự án chậm triển 

khai theo quy định của pháp luật. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm 

Hành chính thành phố Đà Nẵng; Nhà ở cán bộ công nhân viên Bệnh viện ung thư; Khu 

hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng; Nhà khách thành phố; Trung tâm Công nghệ sinh 

học và cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 1); Trường THCS Nguyễn Thiện 

Thuật; Chung cư 12 tầng tại khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông; Chung cư 11 tầng 

tại khu dân cư Phong Bắc; Khu ký túc xá tập trung phía Đông thuộc khu dân cư Nam 

cầu Tiên Sơn thành phố Đà Nẵng; Chung cư thu nhập thấp tại khu Tái định cư Phước 

Lý và một số công trình khác theo kế hoạch đầu năm. Đảm bảo tiến độ xây dựng nhà 

chung cư, tăng cường công tác quản lý, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy 

định về quản lý, sử dụng chung cư; tập trung giải quyết bố trí chung cư cho các hộ khó 

khăn thuộc diện đối tượng ưu tiên theo đúng quy trình, quy định, không để xảy ra tiêu 

cực. Đẩy nhanh hơn nữa việc hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà trọ cho công nhân các khu 

công nghiệp thuê, sớm thực hiện giải ngân vốn vay cho các hộ dân tại quận Liên Chiểu 

đã hoàn tất thủ tục vay vốn. 

Tập trung chỉ đạo điều hành, rà soát, tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật các khu tái định 

cư để có đất thực tế bố trí cho các hộ dân giải tỏa, nhất là các dự án trên địa bàn các 

quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, cuối năm 2013 phải 

giải quyết xong nợ đất tái định cư của các hộ giải tỏa phát sinh đến hết năm 2011. Đẩy 

mạnh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để triển khai các dự án. Rà soát, xử 

lý dứt điểm tình trạng các dự án đã hoàn thành nhưng còn một số hộ liền kề bị ngập 

úng và ô nhiễm môi trường. 

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, môi trường, chấn chỉnh tình 

trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, chợ cóc; nghiên cứu các 

phương án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, nhất là tình trạng xả thải trái phép ở các 

khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm biển; xử lý các điểm ngập úng vào 

mùa mưa, các điểm đen và bức xúc về môi trường. Tổ chức tổng kết thí điểm mô hình 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp theo Quyết định số 447/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án “Xây dựng Đà Nẵng 

- thành phố môi trường”; phối hợp với các quận, huyện tổ chức Lễ phát động hưởng 

ứng phong trào Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp tại các quận trên địa bàn thành phố. 
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11. Về công tác thu chi và điều hành ngân sách nhà nước: Đẩy mạnh các biện 

pháp thu ngân sách, trong đó tập trung thu thuế và phí, thu nợ đọng thuế, thu nợ tiền 

sử dụng đất, rà soát quỹ đất và nhà có khả năng chuyển quyền để đưa vào khai thác 

nguồn thu; thành lập Tổ khai thác quỹ nhà, đất và thu hồi nợ để đôn đốc thu; phấn đấu 

tăng thu đối với các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng nhưng thu còn thấp; 

triển khai mạnh các biện pháp chống thất thu, thanh tra, kiểm tra thuế và hoàn thuế; 

kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn thành 

phố. Xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ nợ Bảo hiểm xã hội. Tích cực làm việc với 

các Bộ, ngành và Chính phủ về bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự 

án, trong đó chú ý các dự án Trung ương cam kết bố trí nhưng chưa bố trí vốn và kế 

hoạch vốn hỗ trợ cho thành phố năm 2014. 

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và căn cứ vào khả năng 

cân đối ngân sách. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên vốn thực hiện các công 

trình trọng điểm, quan trọng của thành phố; rà soát cắt giảm, giãn tiến độ các công trình 

chưa thật sự cần thiết và các công trình, dự án đã phân bổ vốn nhưng chậm triển khai 

thực hiện; phân nhóm công trình, dự án để ưu tiên bố trí vốn và giải ngân theo tiến độ, 

khả năng cân đối ngân sách; kiểm soát thông báo vốn đầu tư theo danh mục công trình 

với mức vốn cụ thể để bảo đảm cân đối nguồn thu. Tập trung triển khai đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn trái 

phiếu Chính phủ, đẩy mạnh việc giải ngân vốn và hạn chế tối đa việc chuyển nguồn 

sang năm sau. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân 

sách địa phương, từ các nguồn năm trước chuyển sang, nguồn đầu tư từ tiền sử dụng 

đất, quỹ dự trữ tài chính, đồng thời tiếp tục phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

đợt 2 để bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành các 

công trình trọng điểm. 

Đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội và đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ, thanh 

toán các khoản nợ vay khi đến hạn. Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 

7 tháng còn lại trong dự toán năm 2013 theo Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ. Không xử lý bổ sung chi ngoài dự toán, trừ những nhiệm vụ cấp bách 

phát sinh như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh 

xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ chi cấp bách khác. Tiếp tục thực hiện thông 

báo hạn mức dự toán chi thường xuyên theo tháng trên cơ sở nguồn thu và khả năng cân 

đối của từng cấp ngân sách. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự 

nghiệp.  

12. Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, 

giảm thiểu chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các khu vực trên địa bàn thành phố. Duy 

trì thành tích phổ cập giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở, phấn đấu phổ cập giáo dục 

bậc trung học. Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ cho giáo viên các cấp và các kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2013-2014. 

Quản lý chặt chẽ việc tuyển sinh đầu cấp, nhất là cấp tiểu học nhằm đảm bảo học sinh 

học ngày 2 buổi theo quy định, lưu ý các trường tại khu vực trung tâm thành phố đang 
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quá tải. Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, cơ sở vật chất 

trường lớp, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và triển khai nhiệm vụ năm học 

2013-2014 cho các đơn vị, trường học. Tập trung hoàn thành Đề án Xã hội hóa giáo dục 

để trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII. 

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra về đo lường, chất lượng, nhãn hiệu hàng 

hóa và sở hữu công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm và sắt 

thép; thanh tra diện rộng về buôn bán đồ chơi trẻ em và các dự án thuộc Chương trình 

hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, tăng cường thanh tra chuyên ngành về đo lường, 

chất lượng xăng dầu trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch đặc biệt là bệnh tay chân miệng, 

sốt xuất huyết. Tiếp tục triển khai những giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y 

tế, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân khi tham gia các dịch vụ y tế ở khu vực công; 

khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Củng cố, phát triển và nâng cao chất 

lượng hoạt động hệ thống y tế dự phòng từ tuyến thành phố đến xã, phường. Tiếp tục 

triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, 

phòng chống HIV-AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và 

chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị để đưa Bệnh viện Hòa 

Vang đi vào hoạt động trong dịp 02/9/2013. 

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 

có”, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường theo dõi biến động của 

thị trường lao động, dự báo nhu cầu lao động và có giải pháp phát triển nguồn lao động 

cho thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động các Sàn giao dịch việc làm, chất lượng các 

cơ sở dạy nghề, nghiên cứu mở thêm một số điểm giao dịch việc làm ở các khu công 

nghiệp. Tập trung xây dựng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường nghề chất 

lượng cao, đẩy nhanh tiến độ thi công và mua sắm trang thiết bị nâng cấp nhà trường 

bằng vốn ODA và vốn đối ứng thành phố. Kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn, nắm chắc tình hình sử dụng lao động, trả lương trong 

các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nguy cơ tranh chấp lao động. Giám sát 

dự án cho vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, dự án cho vay hộ di dời giải toả, 

mất đất sản xuất. Xây dựng chương trình đào tạo lao động chất lượng cao đến năm 2015 

tầm nhìn đến năm 2020. 

Quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nông dân, người 

lao động thu nhập thấp, nhân dân tại các khu vực giải tỏa. Huy động đạt và vượt chỉ 

tiêu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2013. Tiếp tục tôn tạo, nâng cấp các công trình mộ, 

nghĩa trang liệt sĩ và tiếp tục thực hiện công tác di dời mồ mả trong nội thành, đồng 

thời tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý tại các nghĩa trang. Tổ chức các hoạt 

động thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tăng cường kiểm tra, phát 

hiện và xử lý người lang thang xin ăn biến tướng, bán hàng rong, đánh giày trên địa 

bàn thành phố. Thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở và kiểm tra công tác triển 

khai xóa 135 nhà tạm thuộc diện hộ nghèo có đất ở ổn định năm 2013; hỗ trợ và xem 

xét thu hồi, bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh 

hưởng từ các dự án nhằm đảm bảo đời sống nhân dân. Tăng cường công tác vận động, 

giúp nhau giảm nghèo theo tinh thần Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban 

Thường vụ Thành uỷ và tổng kết công tác giảm nghèo năm 2013. Ban hành Chương 
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trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao 

hiệu quả hoạt động các khu vui chơi, giải trí tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. 

Triển khai dự án nước sạch tại một số xã thuộc huyện Hòa Vang. Tiếp tục thực hiện 

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch thực hiện bình đẳng giới giai 

đoạn 2011-2015. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nâng cao trách nhiệm 

và cơ chế phối hợp cụ thể, đồng bộ nhằm quản lý các hoạt động tôn giáo hiệu quả, đúng 

pháp luật. 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội cho các khách 

sạn, nhà nghỉ, karaoke ... và tổ chức ký cam kết thực hiện. Kiểm tra đánh giá, phân loại 

xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2013. 

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” gắn 

với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó tập trung tuyên 

truyền, vận động nhân dân tại Tổ dân phố thi đua giữ gìn tốt vệ sinh môi trường và xây 

dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao 

theo hướng tiết kiệm, thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lớn. Tổ chức 

tốt kỷ niệm 10 năm Đà Nẵng trở thành đô thị loại I, cuộc thi Marathon Quốc tế, Cuộc 

thi Robocon Châu Á Thái Bình Dương 2013, Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 

18, Chào Năm mới 2014 và vòng chung kết Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Đà 

Nẵng.  

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu và lực lượng để tổ chức và tham 

gia các hoạt động thể dục thể thao. Tiếp tục đào tạo, huấn luyện và tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát việc tập huấn thi đấu của vận động viên. Rà soát công tác triển 

khai chuẩn bị lực lượng HLV, VĐV cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014 

tại Nam Định. Nghiên cứu phát triển các môn thể thao biển và thể thao giải trí trên 

không trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhân dân và phát triển du lịch. 

13. Về công tác xây dựng chính quyền: Phát huy và tăng cường vai trò tham 

mưu và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. Tiếp tục theo dõi tình 

hình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, việc thực hiện thí 

điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch cấp quận, phường; tổng hợp đánh giá tình 

hình thực hiện mô tả vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Quy 

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

phường, xã và chế độ, chính sách, phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không 

chuyên trách phường, xã. Xây dựng đề án Mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung 

tâm Hành chính thành phố. Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 

30/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng 

hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố”. 

Tiếp tục thực hiện tốt “Đề án đổi mới công tác tiếp công dân”. Tập trung giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết đạt 100% đối với các vụ việc mới phát sinh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố; giải quyết cơ bản số vụ việc tồn đọng, 

phức tạp, kéo dài đi đến dứt điểm. Tiếp tục thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong 

việc chấp hành pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 

một số đơn vị, địa phương. Chuẩn bị tốt công tác Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về xây dựng và phát triển thành 
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phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 11-

CT/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

14. Về quốc phòng - an ninh: Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ 

vững ổn định chính trị. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu 

kế hoạch tuyển quân đợt 2 năm 2013. Mở rộng lực lượng dân quân tự vệ cho các 

phường, xã trọng điểm, xây dựng 100% phường, xã vững mạnh về quốc phòng - an 

ninh. Triển khai phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy 

nổ, giảm thiệt hại về người và tài sản. Đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên 

địa bàn, nhất là các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, xã hội. Tổ chức đấu tranh hiệu 

quả với các hoạt động lợi dụng khiếu kiện làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, 

trật tự an toàn xã hội. Đẩy lùi tội phạm ma tuý, tội phạm hình sự. Tăng cường quản lý, 

đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội như quán 

bar, karaoke, khách sạn, nhà trọ... Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt 

là tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, sử dụng 

“vũ khí nóng” gây án, giết người, cướp tài sản, cướp giật, tội phạm xâm hại trẻ em; các 

băng, nhóm hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật v.v.. 

Thường xuyên tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị. Xử lý nghiêm 

các vụ vi phạm, không để xảy ra ùn tắc và kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm 

tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí “số vụ, số người chết và số người bị thương”. 

III. Thông qua các Tờ trình, Báo cáo của UBND thành phố và của các Ban 

HĐND thành phố  

1. Thông qua Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố 

về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều 

hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 28/6/2013 về 

tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và rà soát, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2013, trong đó: nguồn ngân sách tập 

trung là 1.127 tỷ đồng, nguồn tiền sử dụng đất là 2.800 tỷ đồng, nguồn trung ương bổ sung 

là 280 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết 120 tỷ đồng và nguồn năm trước chuyển sang 

là 1.559 tỷ đồng. 

2. Thông qua Tờ trình số 4833/TTr-UBND ngày 10/6/2013 về quy hoạch bảo vệ 

và phát triển rừng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2020; Tờ trình số 5316/TTr-

UBND ngày 24/6/2013 về việc quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính 

nhà nước; mức chi bảo đảm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và mức chi hỗ trợ 

các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của 

hợp tác xã; Tờ trình số 5778/TTr-UBND ngày 08/7/2013 của UBND thành phố về việc 

giải thể và thành lập mới tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 

5276/TTr-UBND ngày 24/6/2013 về việc đề nghị thông qua một số cơ chế, chính sách 

đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2013- 2020, 

trong đó thống nhất thời gian thực hiện cơ chế, chính sách này trong giai đoạn 2013-

2016. 

Giao UBND thành phố khảo sát các phường trên địa bàn thành phố có điều kiện 

KT-XH khó khăn, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, báo cáo HĐND thành 

phố xem xét, quyết định. 

3. Nhất trí với Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quả giám sát chuyên đề việc 
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thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy; Báo cáo của Ban 

Văn hóa - Xã hội về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện chủ 

trương xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố. Giao UBND thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện những kiến nghị có liên quan tại hai báo cáo trên. 
 

 

IV. Về thực hiện các cam kết tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp 

 1. Đến cuối quý 3 năm 2013, xử lý dứt điểm 10 điểm "xe dù", "bến cóc" trên địa 

bàn thành phố, cụ thể tại: KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang; đối diện Khách sạn Đại 

Long (192-194 Hà Huy Tập); Công ty Đình Nhân (164 Điện Biên Phủ); Công ty Phát 

Xuân Tùng (130 Điện Biên Phủ); Hãng xe Thanh Thủy (đối diện số nhà 100 Nguyễn 

Tri Phương); Gara Ô tô Hoàng Dũng (155 Lê Đình Lý); Bệnh viện Quân y C17 (02 

Nguyễn Hữu Thọ); Phía sau Bệnh viện Hoàn Mỹ (đường Đào Duy Anh); Bệnh viện 

Bình Dân (376 Trần Cao Vân); Bệnh viện Đà Nẵng (103 Quang Trung). 

 2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp 

dịch vụ thủy sản Thọ Quang với công suất 10.000m3/ngày đêm, hoàn thành vào tháng 

6 năm 2014. 

 3. Có biện pháp xử lý ngập úng có hiệu quả tại tổ 58, 59 phường Hòa Khánh 

Nam, các khu dân cư thấp trũng do ảnh hưởng các dự án tại xã Hòa Liên trước mùa 

mưa năm 2013. 

 4. Trước 15 tháng 8 năm 2013, hoàn thành lắp đặt các nắp hố ga tại khu dân cư 

Nam Cẩm Lệ. Cuối tháng 9 năm 2013, hoàn thành việc thảm nhựa các tuyến đường có 

70% hộ dân làm nhà tại Khu dân cư Nam Cẩm Lệ, Khu dân cư Bá Tùng (Hòa Quý), 

khu tái định cư Quảng Thắng (Liên Chiểu). 

5. Tổ chức khảo sát cảnh quan, môi trường, phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước trên sông Cẩm Lệ và sông Cổ Cò để xem xét, quyết định việc nuôi cá lồng 

bè của các hộ dân. 

6. Trong tháng 7 năm 2013, xử lý dứt điểm 27 trường hợp vi phạm trong việc sử 

dụng căn hộ chung cư, chưa bàn giao lại căn hộ chung cư cho thành phố. 

7. Trước 20 tháng 8 năm 2013, hoàn thành rà soát và công bố quy hoạch trên 

toàn địa bàn thành phố.  

 8. Trong tháng 8 năm 2013, hoàn thành việc rà soát và làm việc trực tiếp với nhà 

đầu tư có dự án lớn không triển khai trên địa bàn để yêu cầu có cam kết cụ thể về thực 

hiện các dự án; giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại lô đất 128 Ông 

Ích Khiêm. 

 9. Trong tháng 8 năm 2013, hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các nhu cầu của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ về mặt bằng sản xuất để có chính sách hỗ trợ phù hợp. 

 10. Tiến hành xây dựng Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang trong năm 

2014. Trước mắt, giao Bộ đội Biên phòng thành phố lập phương án trình UBND thành 

phố trong tháng 8 về xây dựng cầu kiểm soát tạm. 

 11. Trong tháng 8 năm 2013, hoàn thành quy trình giải quyết hồ sơ chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dân cư sang đất ở. 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển 

khai bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết này. 

Giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên 

và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến động viên các tầng lớp nhân 

dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều 

chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-

2016, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./. 

 

 

CHỦ TỊCH 
          

              Trần Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:18 /2013/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 15   tháng  6   năm 2013 

                   

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2004 của 

UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND  

ngày 02 tháng 8 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1074/TTr-SNV ngày 17 

tháng 6 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 02 (hai) Quyết định quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban 

hành, cụ thể: 

1. Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2004 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc đổi tên và điều chỉnh nhiệm vụ của Công ty Quản lý và Khai thác 

nhà đất thành phố Đà Nẵng. 

2. Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng. 

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: Nội vụ, Tư pháp, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty Quản lý 

và Khai thác đất; Giám đốc Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
     CHỦ TỊCH 

 

 Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 19 /2013/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đà Nẵng, ngày  27  tháng 6 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND  

ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

 Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 

tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 

45/2006/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hương dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động 

các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; 

 Căn cứ Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 8 về 

việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:  

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:   

“Điều 1. Đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

là người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được Sở Lao động - Thương binh và Xã 
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hội hoặc các đơn vị được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cấp giấy 

phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc 

tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 như sau: 

“1. Cơ quan thu lệ phí: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các đơn vị 

được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cấp giấy phép lao động”. 

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 chính, Tư 

pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc 

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

phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 20/2013/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  09  tháng  7  năm 2013 
            

             
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí 

từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

 Căn cứ Pháp Lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-

UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2003; 
   

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình 

thuỷ lợi;  

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ 

về sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích; Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch 

và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ban hành kèm theo Quyết định số 

256/2006/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 

2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và 

bảo vệ công trình thuỷ lợi;  

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm 

vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp 

quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; 

 Căn cứ Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày  01 tháng 10 năm 2010 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung trong hoạt động 

của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi;  

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 

10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 

28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 

Đà Nẵng tại Tờ trình số 724/TTr-SNN ngày 18 tháng 6 năm 2013, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng kinh 

phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 
   

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển 

khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu tại Điều 1, Quyết định này. 
 

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

định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà 

nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đơn giá mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Điều 4, Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.  

 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế 

Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                            KT. CHỦ TỊCH 

                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
  

                                                                                                                  Võ Duy Khương 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

QUI ĐỊNH 

Về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  20 /2013/QĐ-UBND  

ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
   

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 

nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên đến 

việc thực hiện miễn thuỷ lợi phí và liên quan đến việc quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (kể cả đơn vị quản lý và khai thác công trình 

thủy lợi của địa phương khác phục vụ cấp, tưới, tiêu nước cho diện tích đất, mặt nước 

thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng). 
 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. “Công trình thủy lợi” là công trình thuộc kết cấu hạ tầng nhằm khai thác mặt 

lợi của nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh 

thái, bao gồm: hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, kênh, 

công trình trên kênh, đê, kè và bờ bao các loại.  

2. “Tổ hợp tác dùng nước” là hình thức hợp tác của những người cùng hưởng lợi 

từ công trình thủy lợi, làm nhiệm vụ khai thác và bảo vệ công trình, phục vụ sản xuất, 

dân sinh.  

3. Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi: là việc cơ 

quan đặt hàng lựa chọn và chỉ định đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và 

bảo vệ các công trình thủy lợi nhằm cung cấp dịch vụ tưới, tiêu, cấp nước cho sản xuất, 

dân sinh, kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm, đơn giá, 

thời gian,… theo quy định.  

4. Tạo nguồn tưới tiêu theo quy định này bao gồm các trường hợp sau đây:  

- Dùng biện pháp công trình như đập dâng, hồ chứa chặn trên các sông, suối tạo 

nguồn nước để cấp nước trực tiếp đến công trình đầu mối thuộc hệ thống công trình 

thủy lợi của đơn vị quản lý thủy nông khác sử dụng. 

- Dùng biện pháp công trình đập dâng ngăn mặn để tạo nguồn nước ngọt cấp 

nước trực tiếp đến công trình đầu mối thuộc hệ thống công trình thủy lợi của đơn vị 

quản lý thủy nông khác sử dụng. 
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- Cấp nước từ kênh tưới đổ trực tiếp vào công trình đầu mối thuộc hệ thống công 

trình thủy lợi của đơn vị quản lý thủy nông khác sử dụng. Trường hợp không có kênh 

tưới đổ nước trực tiếp đến đơn vị sử dụng nước tạo nguồn thì phải được Sở Nông 

nghiệp & PTNT và UBND quận, huyện kiểm tra xác nhận.  

- Dùng động lực lấy nước từ sông, suối chuyển đến công trình đầu mối thuộc hệ 

thống công trình thủy lợi do đơn vị quản lý thủy nông khác sử dụng.  

5. Sử dụng nguồn nước tạo nguồn theo quy định này bao gồm các trường hợp 

sau đây:  

- Dùng biện pháp động lực lấy nước trực tiếp từ trong lòng hồ chứa, thượng lưu 

của các đập dâng (tính từ cao trình mực nước thiết kế thấp nhất trở xuống) trên kênh 

tưới của đơn vị quản lý thủy nông khác để tưới tiêu. 

- Dùng biện pháp động lực hoặc trọng lực lấy nguồn nước do đơn vị quản lý thủy 

nông khác chuyển đến để tưới tiêu.    
 

Điều 4. Mức thu thủy lợi phí  
 

 Mức thủy lợi phí, tiền nước quy định đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng được quy định cụ thể như sau:  

1. Mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa 
 

 

TT 

 

Biện pháp công trình 

Mức thu 

(đồng/ha/vụ) 

1 Diện tích tưới chủ động 100%  

1.1 Tưới tiêu bằng động lực 1.409.000 

1.2 Tưới tiêu bằng trọng lực 986.000 

1.3 Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 1.197.000 

2 Diện tích tưới chủ động một phần thì thu bằng mức 60% mức phí trên 

3  Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bằng 40% mức phí 

trên 

4 Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng 50% mức phí trên 

5 Trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì thu bằng 70% mức phí tưới tiêu 

bằng trọng lực 

6 Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng 

theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thủy lợi phí được tăng 

thêm 20% so với mức phí quy định nêu trên.  

7 Trường hợp phải tách riêng mức tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức thu 

thủy lợi phí cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức thu quy định 

nêu trên 
   

 

2. Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ 

đông thì mức thu thủy lợi phí bằng 40% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa.   

3. Mức thủy lợi phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ 

công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực như 

sau: 
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TT 

 

Các đối tượng dùng nước 

 

Đơn vị 

Thu theo các biện pháp 

công trình 

Bơm điện Hồ đập, 

kênh cống 

1 Cấp nước dùng sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

đồng/m3 1.800 900 

2 Cấp nước cho nhà máy nước sinh 

hoạt, chăn nuôi 

đồng/m3 1.320 900 

3 Cấp nước tưới cho cây công 

nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa 

và cây dược liệu 

đồng/m3 1.020 840 

4 Cấp nước để nuôi trồng thủy sản đồng/m3 840 600 

đồng/ m2 mặt 

thoáng/năm 

250 

5 Nuôi trồng thủy sản tại công trình 

hồ chứa  

% giá trị sản 

lượng 

7 % 

 Nuôi cá bè % giá trị sản 

lượng 

7 % 

6 Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ 

thống thủy lợi 

  

- Thuyền, sà lan đồng/tấn/lượt 7.200 

- Các loại bè đồng/ m2/lượt 1.800 

7 Sử dụng nước từ công trình thủy 

lợi để phát điện 

% giá trị sản 

lượng điện 

thương phẩm 

12 % 

8 Sử dụng công trình thủy lợi để 

kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an 

dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh 

sân gôn, casino, nhà hàng) 

Tổng giá trị 

doanh thu 

12% 

  

- Trường hợp lấy nước theo khối lượng thì mức tiền nước được tính từ vị trí nhận 

nước của tổ chức, cá nhân sử dụng nước.  

- Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản lợi dụng thủy triều được tính bằng 

50% mức quy định đối với cấp nước để nuôi trồng thủy sản.  

- Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây hoa 

dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m3 ) thì thu theo diện tích (ha), mức thu 

bằng 80% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa cho một năm.  

4. Trường hợp cấp nước tạo nguồn bằng công trình thủy lợi để phục vụ cho cấp 

nước sinh hoạt, chăn nuôi bằng biện pháp bơm điện là 528 đồng/m3 và bằng biện pháp 

hồ, đập, kênh cống là 360 đồng/m3.  
 

Điều 5. Đối tượng miễn thủy lợi phí 

1. Miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên 

cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong 

năm.  
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Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm đất 

có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy 

hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong 

năm.  

2. Miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước 

giao hoặc công nhận cho hộ nghèo. Việc xác định hộ nghèo được căn cứ vào chuẩn hộ 

nghèo ban hành theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND về chuẩn nghèo áp dụng cho 

giai đoạn 2013 – 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.   

3. Miễn thủy lợi phí đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất 

nông nghiệp cho các đối tượng sau đây: 

a) Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để 

sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất.  

Hộ gia đình, cá nhân nông dân, bao gồm: những người có hộ khẩu thường trú tại 

địa phương; những người có nguồn sống chính bằng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản được UBND xã, phường xác nhận là cư trú lâu dài tại địa phương nhưng chưa 

có hộ khẩu thường trú; những hộ gia đình, cá nhân trước đây hoạt động trong các ngành 

nghề phi nông nghiệp và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nay không có việc làm; 

cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công nhân và bộ đội mất sức hoặc nghỉ việc 

do sắp xếp lại sản xuất, tinh giảm biên chế hưởng trợ cấp một lần hoặc hưởng trợ cấp 

một số năm về sống thường trú tại địa phương; con của cán bộ, công chức, viên chức, 

công nhân sống tại địa phương đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm.  

 b) Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất 

giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh (hoặc các công ty nông 

nghiệp chuyển đổi từ nông trường quốc doanh) để sản xuất nông nghiệp theo quy định 

của pháp luật. Việc giao khoán đất của hợp tác xã và nông trưởng quốc doanh để sản 

xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Chính phủ.  

 c) Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của 

nông trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.  

 d)  Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp 

góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật 

hợp tác xã. 

 4. Các trường hợp không thuộc diện miễn thủy lợi phí theo quy định nêu trên thì 

phải nộp thủy lợi phí theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.  
 

Điều 6. Phạm vi và mức miễn thủy lợi phí 

1. Phạm vi thực hiện miễn thủy lợi phí được tính ở từ vị trí cống đầu kênh của 

tổ hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi.             

2. Mức miễn thủy lợi phí đối với trường hợp sử dụng nước từ các công trình thủy 

lợi được tính theo mức quy định tại các khoản 1, 2 và các tiết 3, 4 biểu mức thu tiền 

nước tại khoản 3 theo quy định tại Điều 4 của quy định này.  

Điều 7. Phí thủy nông nội đồng  
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1. Phí dịch vụ lấy nước tính từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng), 

gọi tắt là phí thủy nông nội đồng do các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng nước từ 

công trình thủy lợi phải nộp.  

2. Phí thủy nông nội đồng do tổ chức hợp tác dùng nước thỏa thuận với tổ chức, 

cá nhân sử dụng nước và được UBND cấp xã thống nhất bằng văn bản nhưng không 

được quá 40.000 đồng/sào/vụ (800.000 đồng/ha/vụ).  

Điều 8. Duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng công trình thủy lợi 

1. Quy định tỷ lệ duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình thủy lợi như sau: 

- Đối với các công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (phục vụ tưới cho thành phố Đà 

Nẵng): Quy định tỷ lệ duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng từ 15% giá trị hợp đồng đặt hàng.  

- Đối với các công trình do HTX quản lý: Quy định tỷ lệ duy tu, sửa chữa và bảo 

dưỡng từ 12% giá trị hợp đồng đặt hàng. 

Tuỳ theo đặc thù của từng hệ thống công trình thuỷ lợi, cơ quan đặt hàng (Sở 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND quận, huyện) có thể quy định tỷ lệ duy 

tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi và kinh phí phục vụ công tác PCLB cho công 

trình thuỷ lợi trong hợp đồng đặt hàng cao hơn so với quy định tại khoản 1 nêu trên.  

2. Kinh phí này chỉ được dùng cho mục đích trên, không được dùng vào mục 

đích khác, không được chuyển thành lãi của đơn vị. Nếu không dùng hết, đơn vị kết 

chuyển kinh phí sang năm sau để duy tu, sửa chữa, nâng cấp và phục vụ công tác PCLB 

công trình thuỷ lợi.  

3. Nội dung và kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên 

phải được lập dự toán trong hợp đồng đặt hàng theo phụ lục đính kèm.  

   

Chương II 

DIỆN TÍCH ĐƯỢC MIỄN THỦY LỢI PHÍ VÀ ĐẶT HÀNG CUNG CẤP 

DỊCH VỤ THUỶ LỢI 
 

 

 

Điều 9. Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền quyết định diện tích đất được 

miển thuỷ lợi phí 
 

1. Trình tự xác nhận đối tượng và diện tích đất được miễn thuỷ lợi phí 
 

a) Đơn vị quản lý thuỷ nông phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, căn cứ 

vào bản đồ giải thửa, hình thức cấp nước, tưới nước, tiêu nước, hợp đồng cấp nước, 

tưới nước, tiêu nước giữa đơn vị quản lý thuỷ nông với Hộ dùng nước (bao gồm: UBND 

xã, phường, thị trấn, hợp tác xã, tổ hợp tác dùng nước, giám đốc trạm trại thí nghiệm, 

giám đốc nông trường hoặc ký trực tiếp với các hộ gia đình, cá nhân) để lập bảng kê 

đối tượng và diện tích được miễn thuỷ lợi phí theo mẫu quy định tại phụ lục kèm theo 

Quy định này. 

Trường hợp các Hộ dùng nước là UBND xã, phường, thị trấn, hợp tác xã, tổ hợp 

tác dùng nước, giám đốc trạm trại thí nghiệm, giám đốc nông trường thì phải có bảng 

danh sách các hộ gia đình dùng nước kèm theo để phục vụ cho việc theo dõi diện tích 

tưới, tiêu và nghiệm thu thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán kinh phí miễn thủy lợi 

phí.   
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b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi đối tượng miễn thuỷ lợi phí cư trú kiểm 

tra, rà soát diện tích và xác nhận diện tích miễn thủy lợi phí trong bảng kê do đơn vị 

quản lý thuỷ nông lập. 
 

c) Sau khi lập bảng kê, đơn vị quản lý thuỷ nông lập hồ sơ miễn thuỷ lợi phí gửi 

UBND quận, huyện và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (cơ quan đặt hàng) để 

tổng hợp, trình UBND thành phố phê duyệt. 
 

d) Trên cơ sở diện tích thủy lợi phí nghiệm thu thực tế (kết thúc vụ hè thu), 

UBND các quận, huyện tổng hợp diện tích miễn thủy lợi trên địa bàn quận, huyện gửi 

về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/6 để thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân 

thành phố phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố. Thời hạn hoàn 

thành việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí phải được hoàn thành trước ngày 30/8 

hàng năm để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí miễn thủy lợi phí, lập dự toán kinh 

phí và thực hiện ký hợp đồng đặt hàng năm sau. 

 Hàng năm, nếu có biến động về diện tích đất, mặt nước được miễn thủy lợi phí 

thì UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung.   
 

2. Hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định diện tích miễn thuỷ lợi phí 

gồm: 
 

a) Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện 

đề nghị phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí theo từng đơn vị quản lý thủy nông;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

b) Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước và cấp nước theo từng hộ dùng nước 

theo địa bàn có xác nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
 

c) Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của các đơn vị quản lý thuỷ nông 

với các hộ dùng nước (tổ hợp tác, hợp tác xã…) để lập bảng kê. 

Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước kèm theo quyết định của UBND 

thành phố là căn cứ để đấu thầu, giao kế hoạch hoặc đặt hàng cho các đơn vị quản lý 

thủy nông; là căn cứ để các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát việc phục vụ tưới 

nước, tiêu nước, cấp nước của các đơn vị quản lý thủy nông; là căn cứ để lập dự toán 

kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các đơn vị quản lý thủy nông.    
 

Điều 10. Nguyên tắc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng đặt hàng 

Hợp đồng đặt hàng được ký kết trên nguyên tắc: bình đẳng, hợp tác, trung thực. 

Việc ký kết hợp đồng đặt hàng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hợp 

đồng. 

Bên cơ quan đặt hàng (gọi tắt là Bên A) được ký hợp đồng đặt hàng với một hay 

nhiều đơn vị nhận đặt hàng (gọi tắt là Bên B). Trường hợp ký hợp đồng với nhiều bên 

B thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đáp ứng đầy 

đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm, đơn giá, thời gian theo quy định.  

Bên đặt hàng và bên nhận đặt hàng trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình 

có trách nhiệm lập kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện hợp đồng theo các thoả 

thuận đã ký trong hợp đồng. Nội dung quản lý thực hiện hợp đồng của các bên bao 

gồm: quản lý về khối lượng, chất lượng, tiến độ của công việc; quản lý giá hợp đồng; 
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quản lý về an toàn công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống 

cháy nổ; quản lý thay đổi và điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác (nếu có) theo 

qui định nhằm đạt được mục đích của hợp đồng đã ký kết. 

Điều 11. Đơn giá và sản phẩm đặt hàng 

Đơn giá đặt hàng được xác định theo mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước được nêu 

tại Điều 4 của Quy định này, kể cả đối với diện tích tưới trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng do các đơn vị quản lý thuỷ nông của tỉnh Quảng Nam cung cấp dịch vụ tưới.  

Sản phẩm đặt hàng là diện tích (ha, m2) hoặc mét khối (m3) được tưới nước, tiêu 

và cấp nước.  

Điều 12. Hợp đồng đặt hàng 

1. Trên cơ sở diện tích, đơn giá đặt hàng được Uỷ ban nhân dân thành phố phê 

duyệt và dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, việc thực hiện ký hợp đồng 

đặt hàng với các đơn vị quản lý thuỷ nông như sau: 

a. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thực hiện ký hợp đồng đặt hàng đối 

với đơn vị quản lý thuỷ nông do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý gồm: Công ty 

TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Khai thác 

thủy lợi Quảng Nam phục vụ tưới cho thành phố Đà Nẵng.   

b. UBND các quận, huyện thực hiện ký hợp đồng đặt hàng với đơn vị quản lý 

thuỷ nông do cấp quận, huyện quản lý, kể cả đơn vị quản lý công trình ngoài ngân sách. 

2. Mẫu hợp đồng đặt hàng được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy 

định này. Việc ký hợp đồng đặt hàng phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm trước 

năm kế hoạch. 

3. Kết thúc năm tài chính, cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng phải lập 

biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng. Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng được thực 

hiện theo phụ lục đính kèm và là căn cứ để cơ quan đặt hàng thanh, quyết toán kinh phí 

cho đơn vị nhận đặt hàng và để cơ quan đặt hàng quyết toán kinh phí được ngân sách 

nhà nước cấp bù thuỷ lợi phí được miễn. 
 
 

Điều 13. Điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng 

Giá trị hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng hoặc nhà nước thay đổi cơ chế, chính sách về thuỷ lợi phí có ảnh 

hưởng đến giá trị hợp đồng đặt hàng.  
 

 

Chương III 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN 

MIỄN THUỶ LỢI PHÍ 
 

 

Điều 14. Lập, bổ sung dự toán, tạm ứng, thanh toán kinh phí thực hiện miễn 

thủy lợi phí  
 

1. Về lập dự toán 
 

Hằng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách cho năm sau, trên cơ sở diện 

tích tưới được miễn thuỷ lợi phí và đơn giá dịch vụ tưới nước, cấp nước được Uỷ ban 

nhân dân thành phố phê duyệt, các đơn vị quản lý thuỷ nông lập kế hoạch tưới nước, 

tiêu nước, cấp nước theo từng biện pháp tưới, tiêu, dự toán kinh phí cấp bù do miễn 
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thuỷ lợi phí, kinh phí hỗ trợ khác báo cáo cơ quan có thẩm quyền giao kế hoạch. Cụ 

thể như sau: 
 

a) Đối với đơn vị quản lý thuỷ nông do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý, đơn vị lập dự toán gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.  

b)  Đối với đơn vị quản lý thuỷ nông do quận, huyện quản lý, kể cả đơn vị quản 

lý công trình ngoài ngân sách gửi hồ sơ dự toán cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (hoặc phòng Kinh tế các quận) và Phòng Tài chính huyện, quận tổng hợp 

báo cáo UBND quận, huyện và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp 

chung. 

c) Một số lưu ý khi lập dự toán 

- Phương pháp lập dự toán hỗ trợ kinh phí do miễn thủy lợi phí theo quy định 

của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước. 

- Khi lập dự toán phải căn cứ vào diện tích (hoặc m3 nước) theo từng biện pháp 

tưới tiêu phù hợp với quy định miễn thuỷ lợi phí do UBND thành phố quy định. 

-  Dự toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí là một bộ phận trong kế hoạch tài chính 

của đơn vị quản lý thuỷ nông. Tuỳ thuộc vào mô hình tổ chức quản lý thuỷ nông, kế 

hoạch tài chính được lập theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

d) Kinh phí thực hiện miễn thuỷ lợi phí được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp 

nông nghiệp và phát triển nông thôn hằng năm. 
 

2. Tổng hợp dự toán 

a) Đối với các đơn vị thủy nông do quận, huyện quản lý: Phòng Kế hoạch Tài 

chính quận, huyện chủ trì tổng hợp dự toán bù do miễn thủy lợi phí để báo cáo UBND 

cấp quận, huyện. Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện kiểm tra, rà soát và gửi Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trong dự toán ngân sách 

của thành phố.    

b) Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và Công ty TNHH 

MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (phục vụ tưới cho Đà Nẵng): Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi 

phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trong dự toán ngân sách thành phố.  

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm tra 

dự toán kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí của các đơn vị quản lý thủy nông và 

UBND các quận, huyện theo quy định.   

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 

hợp dự toán bù miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố để báo cáo UBND thành phố 

trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.  

3. Giao dự toán  

a) Căn cứ vào dự toán ngân sách được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt, 

Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí và thông báo bổ sung có mục tiêu cho các 

quận, huyện để thanh toán kinh phí đặt hàng cho các đơn vị quản lý thủy nông theo 

quy định.   

b) Việc giao dự toán phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch.  

4. Cấp phát, thanh toán kinh phí thủy lợi phí được miễn đối với các đơn vị quản 

lý thủy nông thuộc diện đặt hàng  
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Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hợp đồng đặt hàng ký giữa 

cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng, trên cơ sở đề nghị của cơ quan đặt hàng, cơ 

quan tài chính thanh toán kinh phí đặt hàng theo hình thức lệnh chi tiền. Cụ thể: Ngay 

sau khi hợp đồng đặt hàng được ký, cơ quan đặt hàng tạm ứng 50% kinh phí theo hợp 

đồng cho đơn vị nhận đặt hàng. Sau khi có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng đạt 

60% giá trị hợp đồng, cơ quan đặt hàng cấp tạm ứng tiếp 40% giá trị hợp đồng, 10% 

kinh phí còn lại được thanh toán sau khi hợp đồng được nghiệm thu, thanh lý. 

Đối với các tổ hợp tác dùng nước được phân cấp quản lý một phần công trình 

trong hệ thống lưu vực công trình thủy lợi do công ty quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi quản lý, Công ty thực hiện tạm ứng và thanh toán kinh phí cho các tổ hợp tác dùng 

nước theo hợp đồng ký giữa 02 bên. Mức tạm ứng thanh toán theo tỷ lệ mà công ty 

được ngân sách nhà nước tạm ứng và thanh toán.  

5. Đối với trường hợp hạn hán, thiên tai 

Trường hợp thiên tai, hạn hán, bão lụt xảy ra bất thường, đơn vị quản lý thuỷ 

nông có thể đề nghị cơ quan đặt hàng cấp phát tạm ứng kinh phí để khắc phục hậu quả 

thiên tai trong phạm vi dự toán được giao, đồng thời tổng hợp các khoản thiệt hại báo 

cáo cơ quan đặt hàng xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.  

Đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do cấp nào quản lý thì sử dụng ngân 

sách cấp đó để giải quyết. Trong trường hợp ngân sách cấp quận, huyện khó khăn, Uỷ 

ban nhân dân các quận, huyện đề xuất gửi Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và 

Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 15. Hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán  

1. Việc quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí được miễn thực hiện theo các quy 

định hiện hành. Các đơn vị quản lý thủy nông phải có đầy đủ các chứng từ để làm căn 

cứ thanh, quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí được miễn. Hồ sơ thanh, quyết toán 

gồm: 

- Hồ sơ hợp đồng đặt hàng tưới nước, tiêu nước, cấp nước; 

- Hợp đồng tưới nước, cấp nước của đơn vị quản lý thuỷ nông với các đơn vị 

dùng nước (tổ hợp tác, hợp tác xã,…), hộ dùng nước; 

- Bảng kê đối tượng và diện tích tưới nước, cấp nước được miễn thuỷ lợi phí; 

- Biên bản nghiệm thu diện tích từng đợt tưới; 

- Biên bản nghiệm thu cuối vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước; 

- Biên bản thanh lý hợp đồng tưới nước, tiêu nước và cấp nước; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

2. Thủ tục thanh, quyết toán 

a) Trình tự và thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách 

Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/3/2003 của Chỉnh phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên 

quan.  

b) Hằng năm, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức kiểm tra báo cáo tài chính và trình UBND thành phố phê duyệt quyết 

toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí. Các đơn vị quản lý thủy nông phải chịu trách 

nhiệm về tính chính xác và trung thực của số liệu báo cáo.  

3. Xử lý thừa, thiếu kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí 
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Đối với kinh phí cấp thừa: Căn cứ vào quyết toán kinh phí được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, nếu kinh phí năm trước chưa sử dụng hết cơ quan nhận thầu, nhận 

đặt hàng phải nộp hoàn trả ngân sách nhà nước.  

Nếu kinh phí cấp năm trước chưa đủ để thanh toán cho các đơn vị nhận thầu, 

nhận đặt hàng thì số thiếu được lấy từ dự toán kinh phí của năm nay để thanh toán. 
 

Điều 16. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động 
 

  Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Chủ tịch uỷ ban nhân dân 

các quận, huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành quy chế 

tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị về sử dụng kinh phí thực hiện 

miễn thuỷ lợi phí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 

224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác 

có liên quan. 
 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

1. Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị quản lý thuỷ 

nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu 

cầu đặt hàng tưới nước, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

2. Thực hiện ký hợp đồng đặt hàng, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp 

đồng đặt hàng, tổ chức nghiệm thu, xác định giá trị kinh phí miễn thủy lợi phí để đề 

nghị Sở Tài chính làm cơ sở cấp phát, thanh toán kinh phí theo quy định đối với các 

đơn vị quản lý thuỷ nông do cấp thành phố quản lý.  
 

3. Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện để tổng hợp, trình Uỷ 

ban nhân dân thành phố phê duyệt diện tích đất, mặt nước được miễn thuỷ lợi phí.   

4. Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác sửa chữa các công trình thuỷ lợi do hậu 

quả lũ, lụt gây ra và phương án chống hạn trong phạm vi chức năng quản lý của đơn 

vị, kể cả kinh phí thực hiện chống hạn, khắc phục hậu quả lụt bão gửi Sở Tài chính 

thẩm tra trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định nhằm đảm bảo nguồn 

nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. 

5. Thẩm định dự toán của các đơn vị quản lý thuỷ nông thuộc thành phố quản lý 

và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí gửi Sở Tài chính trình UBND 

thành phố phân bổ, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm; thực hiện tổng hợp quyết 

toán vào kinh phí sự nghiệp ngành theo quy định.  

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND thành phố và Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.   
 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
 

1. Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố cân đối bố trí kinh phí thực hiện miễn 

thuỷ lợi phí trong dự toán ngân sách thành phố hằng năm theo quy định.  
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2. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra quyết 

toán kinh phí miễn thủy lợi phí trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.  

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND thành phố và Bộ 

Tài chính theo quy định.   
 

 

Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
 

1. Thực hiện ký hợp đồng đặt hàng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện miễn 

thuỷ lợi phí đối với các đơn vị quản lý thuỷ nông do cấp quận, huyện quản lý.  

2. Tổng hợp diện tích đất, mặt nước được miễn thuỷ lợi phí và dự toán ngân sách 

miễn thuỷ lợi phí thuộc ngân sách cấp quận, huyện để gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.  

3. Chỉ đạo việc thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên và công tác PCLB đối 

với các công trình thuỷ lợi thuộc cấp quận, huyện quản lý.  

4. Thực hiện công tác giám sát việc phục vụ tưới nước, cấp nước của các đơn vị 

quản lý thuỷ nông trên địa bàn. 

5. Thẩm định dự toán của các đơn vị quản lý thuỷ nông thuộc quận, huyện quản 

lý, thẩm tra và tổng hợp quyết toán kinh phí chung vào ngân sách quận, huyện theo 

quy định.  

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND thành phố theo quy 

định.   
 

Điều 20. Trách nhiệm của UBND các xã, phường 

1. Phối hợp với các đơn vị quản lý thuỷ nông lập bảng kê đối tượng và diện tích 

đất được tưới nước, cấp nước được miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn xã, phường. 

2. Hướng dẫn cộng đồng dân cư tổ chức tổ, đội thuỷ nông thực hiện công tác 

thuỷ nông nội đồng nhằm sử dụng nguồn nước tiết kiệm, chống lãng phí.  
 

Điều 21. Trách nhiệm của các đơn vị quản lý thuỷ nông 
 

1. Hàng năm, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực hiện lập dự 

toán, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh báo cáo các cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt như sau: 

- Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính.  

- Đối với các hợp tác xã thực hiện dịch vụ tưới báo cáo UBND các quận, huyện.   

2. Tổ chức quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi có hiệu quả, thực hiện tốt 

công tác PCLB và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng công trình đầu mối, hệ thống kênh 

tưới để nâng cao năng lực tưới nước, cấp nước của các công trình. 
 

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền 

quyết định diện tích miễn thuỷ lợi phí. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của 

nhà nước. 
 

4. Phối hợp với các địa phương lập bảng kê đối tượng và diện tích đất tưới nước, 

cấp nước được miễn thuỷ lợi phí, thực hiện cung cấp, điều phối nguồn nước tưới cho 

từng cánh đồng bảo đảm tưới đúng thời vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp. 
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5. Thực hiện ký hợp đồng và hạch toán kinh tế theo quy định của pháp luật; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm nước tưới do mình cung cấp. 

6. Trường hợp nắng hạn kéo dài dẫn đến các công trình thuỷ lợi đầu mối do đơn 

vị quản lý thuỷ nông không còn nguồn nước để cung cấp nước tưới, các đơn vị quản lý 

thuỷ nông có trách nhiệm đề xuất với UBND các quận, huyện và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để thực hiện các biện pháp chống hạn.  
 

Điều 22.  

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

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp ./. 
 

                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                                                   Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2013/QĐ-UBND 

 ngày  09  tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)  
 

 

BẢNG KÊ DIỆN TÍCH TƯỚI NƯỚC, CẤP NƯỚC  

ĐƯỢC MIỄN THỦY LỢI PHÍ VỤ ……… 
 

TT Hộ dùng nước 

Diện tích tưới, tiêu, cấp nước 
DT miễn 

thủy TLP 

(ha) 

DT phải 

nộp TPL 

(ha) 

Tổng số 

(ha) 
DT lúa 

DT màu, 

cây CN, 

ăn quả 

DT 

NTTS 

DT đất 

trạm, trại, 

thí nghiệm 

DT đất 

nông 

trường 

1          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Tổng cộng         

(Kèm theo bảng kê chi tiết diện tích tưới nước, cấp nước được miễn 

thủy lợi phí đến hộ dùng nước) 

 

Người lập biểu                                                    Thủ trưởng đơn vị  

                                                                              (ký tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN 
 

UBND xã (phường)                                  

                                                                                       UBND quận (huyện) 

 

Đơn vị quản lý thủy nông: 
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BẢNG KÊ DIỆN TÍCH TƯỚI NƯỚC, CẤP NƯỚC 

ĐƯỢC MIỄN THỦY LỢI PHÍ VỤ…………………… 

(Chi tiết đến hộ dùng nước) 
 

TT 
Hộ dùng 

nước 

Diện tích tưới, tiêu, cấp nước DT 

miễn 

thủy 

TLP 

(ha) 

DT 

phải 

nộp 

TPL 

(ha) 

Ký xác 

nhận 

của hộ 

dùng 

nước 

Tổng số 

(ha) 

DT 

lúa 

DT màu, 

cây CN, 

ăn quả 

DT 

NTTS 

DT đất 

trạm, trại, 

thí 

nghiệm 

DT đất 

nông 

trường 

1           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 Tổng cộng          

 

(Kèm theo bảng kê chi tiết diện tích tưới nước, cấp nước được miễn thủy lợi phí 

đến hộ dùng nước) 

 

Người lập biểu                                                    Thủ trưởng đơn vị  

                                                                              (ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  20  /2013/QĐ-UBND  

ngày  09  tháng 7   năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)  

                                         

           Số: …….. /HĐ– ĐH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

     

HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 

 Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước  
  

Năm: …….......... 
 

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2006;  

 Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-

UBTVQH10 ngày 04/4/2001 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; 

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;  

Căn cứ Thông tư 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm 

vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi;  

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất 

và cung ứng sản phẩm công ích; Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch và cung 

ứng sản phẩm dịch vụ công ích ban hành kèm theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg 

ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 về Hướng dẫn tổ 

chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và Thông tư số 

56/2010/TT-BNNPTNT ngày  01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi;  

Căn cứ Quyết định số     /2013/QĐ-UBND  ngày      tháng      năm 2013 của  

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

        Căn cứ nhu cầu nước tưới cho sản xuất lúa, rau, màu và cây công nghiệp ngắn 

ngày của hộ nông dân trên địa bàn xã (phường), 
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Hôm nay, ngày     tháng       năm…... , tại ……………đại diện các bên ký kết 

hợp đồng đặt hàng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, gồm có: 

 

   1. ĐẠI DIỆN BÊN A  (Cơ quan đặt hàng):………………………………. 

       -Ông (bà):.........................................Chức vụ  ........................ 

      -Điện thoại: .........................             Fax : .................................... 

      - Điện thoại: …………………. 

      -Tài khoản: ………………   Tại kho bạc Nhà nước…….  

 
   2. ĐẠI DIỆN BÊN B (Cơ quan nhận đặt hàng):……………………………….     

      -Ông, (Bà ) :………………….. Chức vụ  : ………………….. 

      -Địa chỉ: ……………………………………………. 

      -Điện thoại:………………………….Fax……………………………. 

      -Tài khoản: …………………………Tại Ngân hàng ……………………. 

      -Mã số thuế:  …………………………………..   
 

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất  ký hợp đồng đặt hàng cung cấp nước tưới 

phục vụ sản xuất nông nghiệp theo các điều khoản sau đây: 
 

Điều 1: Bên B đồng ý cung cấp nước tưới cho bên A để sản xuất nông nghiệp 

theo số lượng (diện tích ), hình thức tưới, chất lượng, đơn giá và địa điểm giao nhận 

nước như sau:     

 1. Số lượng và hình thức tưới :        
TT 

hình thức 

tưới 

Tổng DT 

tuới cả 

năm 

Cây 

lúa 

Chia ra 
Cây 

màu 

Chia ra 
DT 

NTTS 
Đ.Xuân Hè 

Thu 

Đ.Xuân Hè 

Thu 

A B 1=2+5+8 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8 

 Tổng số         

 1. Trạm bơm         

    - Tưới thẳng 

(tưới chủ 

động 100% ) 

        

    - Tưới chủ 

động một 

phần  

        

    - Tưới tạo 

nguồn 

        

 2. Hồ đập         

    - Tưới thẳng         

    - Tưới chủ 

động một 

phần 

        

    - Tưới tạo 

nguồn 

        

 

2.Chất lượng dịch vụ cung cấp nước tưới :  
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 - Thời gian tưới : Về thời gian tưới phải đáp ứng yêu cầu của hộ dùng nước và 

phù hợp với khung lịch thời vụ sản xuất của Sở Nông nghiệp & PTNT , được ghi cụ 

thể trong văn bản yêu cầu tưới của hộ dùng nước.  

 - Về lượng nước: Phải cung cấp đủ lượng nước cần thiết theo qui trình sản xuất 

lúa, rau, màu và cây công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản của ngành nông nghiệp trong 

suốt vụ sản xuất.  
 

3.Địa điểm giao nhân nước:   
Bên B cung cấp đầy đủ nước tưới cho bên A tại vị trí cống cấp nước đầu kênh 

tưới nội đồng của hộ dùng nước, bảo đảm đủ lưu lượng nước để dẫn vào kênh tưới nội 

đồng. 
  

4. Đơn giá :  

Thực hiện theo quy định hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê 

duyệt đơn giá dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng.  
 

Điều 2: Giá trị hợp đồng : 

   Bằng chữ.............................................................................. 

Trong đó:  Tỷ lệ duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi:      %, tương ứng giá trị: 

…………………… đồng. 

(Có dự toán đính kèm) 

 

 Điều 3. Phương thức nghiệm thu và thanh toán 

1. Phương thức nghiệm thu  

   - Ngay sau khi kết thúc vụ tưới (thời điểm bên B ngừng cung cấp nước ), bên 

B chủ động trao đổi với bên A để thống nhất lập kế hoạch tổ chức nghiệm thu . 

        - Trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu cơ sở (giữa đơn vị quản lý thuỷ nông với đại diện 

hộ dùng nước), Bên A thực hiện nghiệm thu kết quả tưới thực tế tại đồng ruộng theo 

từng thôn, tổ dân phố hoặc đội sản xuất, có sự tham gia của đại diện nông dân sử dụng 

nước tưới. 
  

2. Phương thức thanh toán 

- Tạm ứng và thanh toán hợp đồng:  Căn cứ vào hợp đồng đặt hàng được ký, 

đơn vị đặt hàng tạm ứng 50% kinh phí theo hợp đồng cho đơn vị nhận đặt hàng. Khi 

kết thúc vụ tưới, tiêu, cấp nước,… (vào giữa năm), bên B lập báo cáo kết quả thực hiện 

hợp đồng, xác định khối lượng, chất lượng công việc đã thực hiện và giá trị khối lượng 

các công việc hoàn thành. Nếu khối lượng sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành tương 

ứng với 60 % giá trị đã tạm ứng trở lên, thì cơ quan đặt hàng cấp tạm ứng tiếp 40% giá 

trị hợp đồng, 10% kinh phí còn lại được thanh toán sau khi hợp đồng được thanh lý. 

- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 
 

Điều 4: Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên 

 1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên B:   

 1.1. Đảm bảo cung cấp nước tưới đầy đủ, kịp thời cho bên A để sản xuất theo 

đúng lịch thời vụ và đúng qui trình kỹ thuật sản xuất của ngành nông nghiệp. 
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 1.2. Bên B chịu trách nhiệm lập kế hoạch phân phối nước hợp lý cho từng khu 

tưới và chủ động bàn bạc với bên A để thống nhất lịch tưới. 

 1.3. Trong điều kiện bình thường, công trình không xảy ra sự cố nhưng do bên 

B thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến không bảo đảm nước tưới làm ảnh hưởng đến 

năng suất cây trồng thì bên B phải bồi thường thiệt hại cho nông dân.   

 1.4. Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng tưới 

nước, cấp nước giữa bên B với đại diện hộ dùng nước. . 

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên A: 

 2.1. Cung cấp cho Bên B tiến độ làm đất, gieo sạ, lịch tưới từng khu vực, để Bên 

B có kế hoạch phân phối nước kịp thời, hợp lý, tránh lãng phí nước. 

 2.2. Sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước, bảo vệ công 

trình thủy lợi trong phạm vi quản lý của mình.Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo 

dục và áp dụng các biện pháp nghiêm cấm vứt rác thải và vật thải rắn khác vào lòng 

kênh. 
 

Điều 5: Điều khoản chung 
   

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và 

các văn bản liên quan được nêu trong hợp đồng này.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải 

quyết. 

 -Hợp đồng được lập thành 08 bản, có giá trị  như nhau. Bên A giữ  06 bản, Bên 

B giữ  02 bản. 

-Hiệu lực của hợp đồng : hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.  

 
             ĐẠI DIÊN BÊN B                                               ĐẠI DIỆN BÊN A 
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BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ DUY TU, SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN  

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM .................. 

(Kèm theo Hợp đồng số       /HĐĐH ngày     tháng      năm 2013) 

 

TT 
Nội dung sửa chữa thường 

xuyên 
Đơn vị tính 

Thành tiền 

I 
Sửa chữa thường xuyên công 

trình , kênh mương 
 

 

1    

2    

…. ……………….   

II 
Sửa chữa thường xuyên máy 

móc thiết bị 
 

 

1    

…. ……………….   

III 
Sửa chữa thường xuyên nhà 

xưởng 
 

 

1    

…. ……………….   

 Cộng   

 Ghi chú:   

- Khi lập khái toán,vận dụng đơn giá tổng hợp (đã thanh toán) của những năm trước 

để ước tính  

- Khái toán bao gồm cả chi phí dự phòng  

     Ngày         tháng       năm  

Đại diện hợp pháp của đơn vị  

                        (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   20  /2013/QĐ-UBND  

ngày  09 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)  

                                         

        Số: .......... /BB– TLHĐ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

  

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 

 Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước  
  

Năm: …….......... 
 

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2006.  

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04 tháng 4 năm 

2001; 

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-

UBTVQH10 ngày 04/4/2001 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; 

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;  

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi;  

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất 

và cung ứng sản phẩm công ích; Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch và cung 

ứng sản phẩm dịch vụ công ích ban hành kèm theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg 

ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ;\ 

Căn cứ Thông tư 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai 

thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm 

vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 về Hướng dẫn tổ 

chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và Thông tư số 

56/2010/TT-BNNPTNT ngày  01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi;  

Căn cứ Quyết định số     /2013/QĐ-UBND  ngày      tháng      năm 2013 của  

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.     

  - Căn cứ Hợp đồng Kinh tế số       /HĐ-ĐH  ngày  giữa … 
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- Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất và cung ứng sản phẩm đặt hàng 
 

Hôm nay, ngày ...... tháng  .... năm…... , tại ……………đại diện các bên thực 

hiện thanh lý hợp đồng đặt hàng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

gồm có : 

 

   1. ĐẠI DIỆN BÊN A  (Cơ quan đặt hàng):………………………………. 

       -Ông (bà):.........................................Chức vụ  ........................ 

      -Điện thoại: .........................             Fax : .................................... 

      - Điện thoại: …………………. 

      -Tài khoản: ………………   Tại kho bạc Nhà nước…….  

 
   2. ĐẠI DIỆN BÊN B (Cơ quan nhận đặt hàng):……………………………….     

      -Ông, (Bà ) :………………….. Chức vụ  : ………………….. 

      -Địa chỉ: ……………………………………………. 

      -Điện thoại:………………………….Fax……………………………. 

      -Tài khoản: …………………………Tại Ngân hàng ……………………. 

      -Mã số thuế:  ………………………………….. 

3. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:   

      - ……………………………………………………………………………… 

      - …………………………………………………………………………….. 

     - ……………………………………………………………………………… 
 

Sau khi kiểm tra,, Hội đồng nghiệm thu thống nhất thanh lý hợp đồng đặt hàng 

cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp như sau: 

 1. Số lượng và hình thức tưới thực tế hoàn thành :    
  

TT 

hình thức tưới 

Tổng DT 

tuới cả 

năm 

Cây 

lúa 

Chia ra 
Cây 

màu 

Chia ra 
DT 

NTTS 
Đ.Xuân Hè 

Thu 

Đ.Xuân Hè 

Thu 

A B 1=2+5+8 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8 

 Tổng số         

 1. Trạm bơm         

    - Tưới thẳng 

(tưới chủ động 

100% ) 

        

    - Tưới chủ động 

một phần  

        

    - Tưới tạo nguồn         

 2. Hồ đập         

    - Tưới thẳng         

    - Tưới chủ động 

một phần 

        

    - Tưới tạo nguồn         
 

2.Chất lượng dịch vụ cung cấp nước tưới :  

 …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

3. Thanh toán: 

- Giá trị thuỷ lợi phí theo hợp đồng tưới: ………………………………. 

- Giá trị thuỷ lợi phí thực tế nghiệm thu thanh toán: …………………… 

- Bên A đã tạm ứng cho bên B:…………………………………………. 

- Số tiền còn lại đề nghị thanh toán:…………………………………… 

(Kèm theo bảng chiết tính chi tiết) 

4. Kết luận của Hội đồng nghiệm thu: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

 
             ĐẠI DIÊN BÊN B                                               ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN 
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BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH  

(Kèm theo biên bản nghiệm thu số .......... ngày ...... tháng ..... năm ...... ....) 

 

 

Số 

TT 

Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng Giá trị (đồng) 
Ghi chú 

Theo HĐ 

Đã thực 

hiện Theo HĐ 

Đã thực 

hiện 

1  Tưới vụ Đông xuân ……             

a               

b               

 …….       

2 

 Sửa chữa thường xuyên 

công trình, máy móc thiết 

bị, nhà xưởng              

a Công trình……..       

b Công trình……..       

        

  Tổng cộng             

 

Bằng chữ:       
ĐƠN VỊ NHẬN ĐẶT HÀNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu pháp nhân) 

 

CƠ QUAN ĐẶT HÀNG  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu pháp nhân) 

 

 
Ghi chú: Có kèm theo phụ biểu thuyết minh rõ diện tích nghiệm thu ở từng hộ dùng nước và phụ biểu thuyết minh giá trị sửa chữa từng 

công trình (hạng mục công trình) 
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Tên cơ quan đặt hàng ............................................................... 

Tên cơ quan nhận đặt hàng ....................................................... 
 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐẶT 

HÀNG 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ tưới 

nước và tiêu nước, cấp nước,..................   năm .............. 

(Kèm theo biên bản nghiệm thu số .......... ngày ..... tháng ..... năm ...... ....) 

       

Số TT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  
Tăng 

(giảm) 

 

Ghi 

chú Theo 

HĐ 

Đã 

thực 

hiện 

I 

Nhiệm vụ tưới, tiêu, cấp 

nước, (nhiệm vụ khác nếu 

có)         

 

1 Diện tích cấp nước            

2 Diện tích tưới nước           

3 Diện tích tiêu nước       

4 Diện tích tưới tiêu kết hợp      

... Nhiệm vụ khác.......      

II 

Nhiệm vụ tu sửa công 

trình, máy móc thiết bị      
 

1 Công trình, kênh mương...      

2 Máy móc thiết bị      

3 Nhà, xưởng, vật kiến trúc        

 ..........................      

       

             

  Tổng cộng          

 

Bằng chữ:     

  

 

 
ĐƠN VỊ NHẬN ĐẶT HÀNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu pháp nhân) 

 

CƠ QUAN ĐẶT HÀNG  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu pháp nhân) 

 

 
Tên cơ quan đặt hàng ............................................................... 

Tên cơ quan nhận đặt hàng ....................................................... 
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BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH  

NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG 

 (Kèm theo biên bản nghiệm thu số .......... ngày ..... tháng ..... năm ...... ....) 

 

 
ĐƠN VỊ NHẬN ĐẶT HÀNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu pháp nhân) 

 

CƠ QUAN ĐẶT HÀNG  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Số TT Hạng mục công việc 

Khối lượng phát 

sinh Giá trị (đồng) 

Đơn vị 

Khối 

lượng Đơn giá 

Thành 

tiền 

1         

2      

3      

4      

      

      

      

      

      

      

           

  Tổng cộng        

 

Bằng chữ:   
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
                     _____________ 

Số: 21/2013/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                              ________________________________________ 

              Đà Nẵng, ngày  09  tháng  7 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện   

các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
______________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
 

 Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chánh Văn phòng UBND thành 

phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác quản lý và 

tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay 

thế Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt 

động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 38/2008/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối 
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ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại 

vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Ơ 

                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                       CHỦ TỊCH 
 

                                    Văn Hữu Chiến 
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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 công tác quản lý  và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 /2013/QĐ-UBND 

 ngày  09  tháng 7  năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
______________ 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định nguyên tắc quản lý, nội dung, thẩm quyền quyết định, và 

trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

nhằm tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện; các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, tổ chức hội; doanh nghiệp 

nhà nước thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố; các đơn vị sự nghiệp; 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố (sau 

đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức); cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên (kể cả 

nhân viên hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm trở lên hoặc không xác định 

thời hạn) của các cơ quan, tổ chức nói trên (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức). 

2. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam 

cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với thành viên cơ quan đại diện nước 

ngoài tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo quy định riêng. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động tại thành phố Đà Nẵng (sau 

đây gọi tắt là người Việt Nam ở nước ngoài). 

Điều 3. Nội dung của hoạt động đối ngoại:  

Theo các nội dung được quy định tại Điều 2 Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg 

ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản 

lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg). 

 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý hoạt động đối ngoại 
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1. Bảo đảm tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước 

trong hoạt động đối ngoại. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội 

đồng nhân dân thành phố, sự quản lý điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân thành 

phố đối với hoạt động đối ngoại tại địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

tổ chức ở địa phương và giữa địa phương với Trung ương. 

3. Phối hợp chặt chẽ giữ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và 

ngoại giao nhân dân; giữa chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài; giữa hoạt động đối ngoại và hoạt động quốc 

phòng, an ninh; giữa thông tin đối ngoại và thông tin trong nước. 

4. Hoạt động đối ngoại được thực hiện theo chương trình hàng năm đã được 

duyệt; đảm bảo nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến theo quy định hiện hành. 

5. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của 

các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại 

theo quy định; bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong hoạt động đối ngoại. 

Chương II 

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TRÌNH DUYỆT  

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
 

 Điều 5. Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định và chịu trách nhiệm về các 

hoạt động đối ngoại của thành phố, bao gồm: 

a) Việc cử, cho phép cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi nước ngoài 

(bao gồm cả cán bộ, công chức thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể) theo quy 

định tại Điều 32 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đã 

nghỉ hưu (trừ các chức danh nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân thành phố); việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo Quyết định số 

58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử 

dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (Quyết định số 58/2012/QĐ-

TTg). 

b) Việc mời các đoàn nước ngoài vào thăm, làm việc với thành phố theo quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-

TTg; 

c) Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết 

định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 
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d) Việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Pháp lệnh số 

33/2007/PL-BTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (Pháp lệnh số 33/2007/PL-BTVQH11) và 

các quy định pháp luật hiện hành. 

đ) Việc tiếp nhận, quản lý và thực hiện các dự án do các tổ chức phi chính phủ, 

các tổ chức và cá nhân nước ngoài tài trợ theo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 

10 năm 2009 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan (Nghị định 

số 93/2009/NĐ-CP) và các quy định pháp luật hiện hành; 

e) Việc nhận các danh hiệu, hình thức khen thưởng của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài trao tặng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trong các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp nhà nước của thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành; 

g) Việc xét tặng các danh hiệu khen thưởng cấp thành phố cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định của pháp luật hiện hành; 

h) Việc xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành 

viên của Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là thẻ ABTC) 

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có thể xem xét ủy quyền quyết định các 

việc nêu tại khoản 1 Điều này cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Xây dựng và trình duyệt Chương trình hoạt động đối ngoại hàng 

năm 

1. Hồ sơ chương trình hoạt động đối ngoại bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình đối ngoại trong năm, chương trình đối ngoại năm sau, bảng tổng hợp kế 

hoạch đoàn ra, bảng tổng hợp kế hoạch đoàn vào, kế hoạch ký kết thỏa thuận quốc tế. 

2. Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chương trình đối ngoại trong năm và 

chương trình đối ngoại năm sau được xây dựng căn cứ theo quy định tại Điều 4 của 

Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-

TTg. 

3. Thời gian thực hiện: 

a) Vào tháng 9 hàng năm, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

xây dựng dự thảo báo cáo hoạt động đối ngoại trong năm và chương trình hoạt động 

đối ngoại của thành phố cho năm tiếp theo. Các đơn vị liên quan gửi báo cáo, kế hoạch 

đến Sở Ngoại vụ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm;  

b) Sở Ngoại vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 

10 hàng năm; 
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c) Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành 

ủy trước ngày 15 tháng 11 hàng năm và tổng hợp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 

hàng năm, gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy 

định.  

4. Đối với các vấn đề đối ngoại phức tạp, nhạy cảm, Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy 

ban nhân dân thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao trước khi đưa vào chương 

trình hoạt động đối ngoại để trình Ban Thường vụ Thành ủy. 

5. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố rà soát việc 

thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm đã được phê duyệt. Khi cần bổ 

sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ các hoạt động trong chương trình đối ngoại đã được duyệt, 

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Thành ủy, Ủy 

ban nhân dân thành phố cho ý kiến. Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi với Bộ Ngoại 

giao và trình Thủ tướng Chính phủ. 

Chương III 

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 

Điều 7. Các hoạt động hợp tác, giao lưu với nước ngoài về chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội 

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ 

chức các hoạt động hợp tác, giao lưu với người nước ngoài về chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội. 

 2. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân: Tổ chức các hoạt động hòa bình, 

đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân để củng cố các mối quan hệ hợp tác của thành 

phố. 

 3. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động giao lưu với thanh niên 

quốc tế và đề xuất cử thanh niên thành phố tham gia các hoạt động giao lưu với thanh 

niên quốc tế ở nước ngoài. 

 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân  

thành phố tổ chức các triển lãm nghệ thuật, giao lưu biểu diễn nghệ thuật với các vùng, 

tỉnh, thành phố nước ngoài; các hoạt động văn hóa, thể thao quốc tế tại thành phố; 

 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố cho phép các đoàn biểu diễn nghệ thuật nước ngoài, các cá nhân nước ngoài vào 

biểu diễn tại thành phố và phối hợp quản lý hoạt động của các đoàn, cá nhân nước 

ngoài theo quy định; tổ chức các đoàn thể thao đi thi đấu chính thức, thi đấu giao lưu, 

tập huấn ở nước ngoài; 

 c) Tiếp nhận các chuyên gia, tình nguyện viên thể thao nước ngoài vào tập huấn 

cho các bộ môn thể dục thể thao của thành phố; ký hợp đồng thuê huấn luyện viên, vận 
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động viên nước ngoài vào làm việc tại thành phố theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

  5. Sở Y tế có trách nhiệm: 

 a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác 

về y tế với các vùng, tỉnh, thành phố, các bệnh viện ở nước ngoài; 

 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về hành nghề y tư nhân của các y, bác sĩ nước ngoài làm việc cho các 

cơ sở khám, chữa bệnh; các cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố nước ngoài trên địa bàn 

thành phố và quản lý hoạt động chuyên môn của các cơ sở này theo quy định của pháp 

luật. 

 6. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

 a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các vùng, tỉnh, thành phố, các viện nghiên 

cứu khoa học, các trường đại học, các tổ chức ở nước ngoài trong lĩnh vực khoa học 

công nghệ; 

 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến của nước ngoài. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác về giáo 

dục, đào tạo với các vùng, tỉnh, thành phố và các học viện, trường học ở nước ngoài. 

 8. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lương cao có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thiết lập, mở 

rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo tại nước ngoài nhằm phục vụ công tác phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công 

chức của thành phố. 

9. Các cơ quan, tổ chức chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với các đối 

tác nước ngoài về kinh tế, văn hóa, xã hội theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, phối 

hợp quản lý các tình nguyện viên, huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài vào hợp tác 

làm việc theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 8. Tổ chức và quản lý đoàn ra 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung theo 

quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức lập kế hoạch và tổ chức các đoàn 

lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài theo Chương trình đối ngoại hàng năm được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

c) Đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hộ chiếu ngoại 

giao và hộ chiếu công vụ, cấp công hàm xin thị thực tại các cơ quan đại diện nước 
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ngoài tại Việt Nam qua đường bưu diện đối với các trường hợp cán bộ, công chức thành 

phố đi công tác nước ngoài; 

d) Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, thuộc thẩm quyền quản lý của thành 

phố, bao gồm: 

- Việc đi nước ngoài về việc công và việc riêng đối với các trường hợp xuất cảnh 

của cán bộ, công chức thuộc diện xét duyệt nhân sự của Thành ủy có chức danh tương 

đương cấp Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; các trường hợp là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đã 

nghỉ hưu (trừ các chức danh nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân thành phố); các trường hợp xuất cảnh theo đoàn từ 10 người trở 

lên, các trường hợp xuất cảnh từ 3 tháng trở lên, các trường hợp xuất cảnh xin ngân 

sách của thành phố và các trường hợp khác theo đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, 

công chức thuộc quyền.  

- Việc đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của thành phố. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, thống kê việc xuất cảnh, 

nhập cảnh của cán bộ, công chức; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các trường 

hợp cán bộ, công chức vi phạm quy định của Nhà nước khi đi nước ngoài. 

2. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm: 

a) Quản lý, hướng dẫn cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước ngoài theo đúng 

quy định của Nhà nước; 

b) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế nội bộ liên quan đến hoạt 

động đối ngoại của đơn vị, trong đó có việc quản lý cán bộ công chức, viên chức đi 

công tác nước ngoài; 

c) Ban hành Quyết định cho phép cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước  

ngoài về việc riêng (du lịch, thăm thân, chữa bệnh) dưới 3 tháng trở xuống, trừ các 

trường hợp đã nêu tại điểm d khoản 1 Điều này; 

d) Tổ chức quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ của cán bộ, công chức theo quy 

định tại Điều 5 Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg; 

đ) Thống kê danh sách số lần đi nước ngoài trong năm của cán bộ, công chức 

thuộc quyền; tổng hợp vào Báo cáo kết quả Chương trình hoạt động đối ngoại hàng 

năm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Quy định này.  

3. Các tổ chức hội được giao biên chế, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị 

sự nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp thành lập có trách nhiệm: 

a) Quản lý, hướng dẫn viên chức, nhân viên thuộc quyền đi nước ngoài theo 

đúng quy định của Nhà nước; 

b) Ban hành Quyết định cho phép viên chức, nhân viên thuộc quyền đi nước 

ngoài về việc riêng; đối với các trường hợp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
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trực tiếp bổ nhiệm, khi đi nước ngoài về việc riêng phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân 

thành phố thông qua Sở Ngoại vụ trước khi ra Quyết định; 

c) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Ngoại vụ) số 

lượng, nước đến, mục đích, thời gian viên chức, nhân viên đi nước ngoài theo định kỳ 

6 tháng và năm. 

4. Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài có trách nhiệm: 

a) Xây dựng nội dung của chuyến công tác gồm mục đích, nhiệm vụ, lịch trình, 

địa điểm, kinh phí, tham luận, bài phát biểu v.v..trình Thủ trưởng đơn vị và Ủy ban 

nhân dân thành phố (thông qua Sở Ngoại vụ) xem xét, quyết định; 

b) Trong thời gian học tập, tham quan, khảo sát, tham dự hội nghị, hội thảo v.v..ở 

nước ngoài, cán bộ, công chức phải thực hiện đúng chương trình, thời gian, địa điểm 

và kinh phí đã được duyệt, có trách nhiệm giữ gìn bí mật nhà nước, tôn trọng pháp luật 

nước sở tại. Trường hợp có những yêu cầu phát sinh ngoài chương trình đã được duyệt 

phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc người đứng 

đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại; 

c) Khi kết thúc đợt công tác ở nước ngoài, chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi 

về nước, cán bộ, công chức phải nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho phòng 

có chức năng quản lý cán bộ, công chức của cơ quan trực tiếp quản lý và thực hiện theo 

các quy định tại Điều 4 Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg. 

d) Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt công tác, học tập, Trưởng 

đoàn, cá nhân (trường hợp đi công tác độc lập) phải gửi báo cáo về kết quả chuyến 

công tác cho Sở Ngoại vụ và cơ quan trực tiếp quản lý. 

5. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng quy định tại khoản 4 

Điều này thì Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp không 

xem xét, giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cho chuyến đi nước ngoài tiếp  

theo và xử lý theo các quy định khác của pháp luật. 

6. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân thành phố việc cử học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức ra nước ngoài 

đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Ủy ban nhân dân 

thành phố; quản lý, thống kê số lượng học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức thành phố 

Đà Nẵng du học ở nước ngoài, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan xử lý các trường hợp học 

sinh, sinh viên, cán bộ, công chức thành phố Đà Nẵng vi phạm quy định Nhà nước khi 

ra nước ngoài đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

 Điều 9. Tổ chức đón tiếp và quản lý đoàn khách nước ngoài vào Đà Nẵng  
 

1. Việc mời và đón tiếp các đoàn nước ngoài: 



   

76 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13 + 14/Ngày 22-8-2013  

 

a) Đối với các đoàn nước ngoài vào theo chương trình hoạt động đối ngoại hàng 

năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế 

Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, Sở 

Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong việc đón tiếp; 

b) Đối với các đoàn nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế Quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan chủ động triển khai kế hoạch đón tiếp khi đã được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

2. Việc tiếp khách nước ngoài của lãnh đạo thành phố: 

a) Đối với các đoàn khách nước ngoài có đề nghị được lãnh đạo thành phố tiếp, 

cơ quan chủ trì đón tiếp đoàn phải có công văn báo cáo lãnh đạo thành phố nêu rõ các 

thông tin về đối tác, mục đích, nội dung làm việc, đồng thời thông báo cho Sở Ngoại 

vụ để quản lý và phối hợp trong công tác đón tiếp khách.  

Đối với các đoàn khách có nội dung hoạt động  phức tạp cơ quan chủ trì đón tiếp 

đoàn phải kịp thời thông báo cho Sở Ngoại vụ tham khảo ý kiến của các cơ quan Trung 

ương (Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng) và báo cáo lãnh đạo thành phố 

để có chủ trương đón tiếp đoàn phù hợp. 

Trường hợp khách nước ngoài yêu cầu đột xuất gặp lãnh đạo thành phố, Sở 

Ngoại vụ có trách nhiệm ghi nhận, kịp thời báo cáo xin ý kiến và trả lời khách. 

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chủ trì đón tiếp đoàn căn 

cứ chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố và khách nước ngoài. Cơ quan chủ trì 

đón tiếp đoàn cần phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nội dung làm việc phục 

vụ cho buổi tiếp đoàn, nội dung phải đảm bảo về chính trị, an ninh quốc gia, hiệu quả 

kinh tế và gửi trước cho lãnh đạo thành phố ít nhất 02 ngày trước buổi tiếp. 

Cơ quan chủ trì đón tiếp đoàn cử cán bộ, công chức ghi chép nội dung làm việc; 

Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch cho lãnh đạo thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố cử người tham gia và dự thảo thông báo kết quả làm việc (nếu cần); các cơ 

quan, tổ chức phải cử cán bộ, công chức chuyên trách tham gia buổi tiếp khách khi có 

sự chỉ định của lãnh đạo thành phố. 

3. Việc tiếp khách của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức: 

a)  Đối với đoàn nước ngoài đến làm việc với các cơ quan, tổ chức của thành 

phố có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn 

giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ, bí mật nhà nước; hoặc việc tiếp đoàn có sử dụng 

ngân sách thành phố: Các cơ quan, tổ chức phải xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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thành phố trước khi đón tiếp đoàn và chỉ tổ chức đón tiếp khi được sự cho phép bằng 

văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho các cơ quan, tổ chức chịu 

trách nhiệm mời, đón tiếp, làm việc, quản lý người nước ngoài đối với các đoàn đến 

giao lưu, gặp gỡ, làm việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn không có tính chất phức 

tạp, nhạy cảm hoặc trong khuôn khổ giao lưu hợp tác với đối tác nước ngoài đã được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; 

c) Khi đón tiếp khách nước ngoài tại trụ sở đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức chủ động đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài theo chương trình, nội dung đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố duyệt quy định tại điểm a khoản 3 Điều này 

hoặc theo chương trình, nội dung liên quan đến chuyên môn quy định tại điểm b khoản 

3 Điều này. Sau khi tiếp hoặc làm việc với khách nước ngoài, các cơ quan, tổ chức có 

trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết quả làm việc với đoàn, 

đề xuất chủ trương đối với những vấn đề liên quan và nêu rõ kế hoạch triển khai các 

thỏa thuận giữa thành phố với các đối tác nước ngoài (nếu có), đồng gửi Sở Ngoại vụ 

để theo dõi, phối hợp; 

d) Trong khi tiếp hoặc làm việc với khách nước ngoài, Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức phải cử cán bộ, công chức có chuyên môn sâu, ghi chép đầy đủ nội dung trao 

đổi giữa các bên. Những nội dung quan trọng và có liên quan đến trách nhiệm của 

nhiều đơn vị nằm ngoài nội dung chuẩn bị, người tiếp chỉ được phép ghi nhận và trả 

lời sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 

đ) Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thủ tục mời,  

đón tiếp, quản lý khách nước ngoài theo quy định hiện hành. 

4. Kinh phí: 

a) Kinh phí đón tiếp khách nước ngoài được thực hiện theo Thông tư số 

01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi 

tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước, Quyết định số 

32/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng ban hành định mức chi tiêu trong việc đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các 

hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 

các văn bản có liên quan; 

b) Kinh phí phục vụ các đoàn khách được dự trù và trình lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt chậm nhất 03 ngày trước khi đoàn đến. Đối với các trường 

hợp đoàn đến quá gấp, các cơ quan chủ quản đón tiếp đoàn cần lên dự trù kinh phí báo 

cáo lãnh đạo thành phố trong thời gian sớm nhất; 

c) Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm thành phố được áp dụng 

theo thông lệ quốc tế và trên cơ sở có đi có lại. Những trường hợp ngoại lệ khác phải 

xin chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. 

5. Tuyên truyền và đưa tin: 
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Cơ quan chủ trì đón tiếp đoàn phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông của Trung ương, địa 

phương để tổ chức đưa tin kịp thời về các đoàn khách đến thăm do lãnh đạo thành phố 

tiếp. Đối với những đoàn có tính chất phức tạp và nhạy cảm thì phải xin ý kiến Bộ 

Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, báo cáo lãnh đạo thành phố về mức 

độ, khả năng đưa tin. 

Điều 10. Tiếp nhận các hình thức khen thưởng của nhà nước, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tặng; kiến nghị tặng, xét tặng các hình thức khen thưởng cấp 

Nhà nước, cấp tỉnh cho những tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích 

xuất sắc được thành phố công nhận 

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)  và 

cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc tiếp nhận huân chương, 

huy chương hoặc các danh hiệu khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức 

quốc tế tặng. 

2. Kiến nghị tặng, xét tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp thành 

phố cho những tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc được thành 

phố công nhận: 

a) Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức, Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban 

Thi đua – Khen thưởng và các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hình thức khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội của thành phố Đà Nẵng; 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các cơ quan chức 

năng trình hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc để Hội đồng 

Thi đua Khen thưởng thành phố xét và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

trình Chủ tịch nước; 

c) Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố thông qua Sở Ngoại vụ trong việc khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước 

ngoài; tham gia ý kiến hiệp y khen thưởng khi được yêu cầu. 

Điều 11. Xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (hoặc cơ quan ra quyết định thành lập doanh nghiệp), Cục Thuế, Cục 

Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh 

nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cán bộ, công chức có 

nhu cầu sử dụng thẻ ABTC để tham gia các hoạt động kinh tế của APEC theo quy định 

tại Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC, Quyết 

định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan. 
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 2. Trong quá trình xét, giải quyết hồ sơ, các cơ quan chức năng có nhiệm vụ trao 

đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nhân trong việc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

Điều 12. Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Sở Ngoại vụ: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế được quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Quy định này; 

b) Chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định; phối 

hợp với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái quy định trong quá trình 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội 

nghị, hội thảo quốc tế; 

c) Chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo  

Bộ Ngoại giao tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại thành phố Đà 

Nẵng trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

2. Công an thành phố: 

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố cấp phép việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về bảo vệ bí mật nhà nước; việc tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, hội 

thảo quốc tế; phát hiện, xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

pháp luật hoặc cố ý làm trái Quy định này. 

          3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và giải quyết thủ tục quảng cáo 

của các hội nghị, hội thảo quốc tế sau khi việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được 

cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức. 

         4.  Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc thực hiện các quy định về thông 

tin, tuyên truyền và phát hành ấn phẩm sử dụng tại hội nghị, hội thảo quốc tế. 

5. Các cơ quan chuyên môn có liên quan đến nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế  

tham gia ý kiến liên quan đến nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế khi được đề nghị 

trong thời gian tối đa không quá 10 ngày làm việc.  

6. Cơ quan, tổ chức chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế: 

a) Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của các 

cơ quan Trung ương, các hội nghị, hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Chương trình hoạt 

động đối ngoại hàng năm của thành phố và các Bộ, ngành, và các hội nghị, hội thảo 

theo chương trình, dự án Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), phi chính phủ nước ngoài 
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(NGO) đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt: Cơ quan chủ trì hoặc phối hợp tổ 

chức có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (thông qua Sở 

Ngoại vụ) về nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế (thời gian, địa điểm, thành phần, mục 

đích v.v..) để địa phương phối hợp quản lý; 

b) Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của 

Quy định này, cơ quan, tổ chức chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có trách 

nhiệm: 

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

thông qua Sở Ngoại vụ. Thời hạn trình ít nhất là 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến 

tổ chức;  

- Tiến hành hội nghị, hội thảo quốc tế theo đúng chương trình, nội dung đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham 

luận, các tư liệu, số liệu, nội dung các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau hội nghị, 

hội thảo quốc tế; 

- Báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế cho Ủy ban nhân dân thành phố  

thông qua Sở Ngoại vụ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, 

hội thảo quốc tế. 

Điều 13. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế 

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc 

ký kết các thỏa thuận quốc tế; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận quốc tế đã 

ký; định kỳ hàng năm, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có 

liên quan việc thực hiện thỏa thuận quốc tế đã ký. 

2. Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, lựa chọn đối tác 

phù hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp 

tác; phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn quy trình, thủ tục và nội 

dung văn bản ký kết. 

3. Các cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo thỏa thuận quốc tế, trong 

quá trình đàm phán việc ký kết thỏa thuận quốc tế, có trách nhiệm chủ động tham khảo 

lấy ý kiến cơ quan chủ quản, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Sở Ngoại vụ, trước 

khi trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Khi đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế, các cơ quan liên quan phải thực 

hiện theo Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 và các quy 

định của pháp luật hiện hành. Các trường hợp cụ thể chưa được quy định tại Pháp lệnh 

số 33/2007/PL-UBTVQH11 và các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Ngoại vụ có 

trách nhiệm xin ý kiến Bộ Ngoại giao trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố. 

5. Định kỳ ngày 15 tháng 5 và ngày 15 tháng 10 hàng năm, các cơ quan, tổ chức 

báo cáo việc ký kết và triển khai thỏa thuận quốc tế đã ký về Sở Ngoại vụ. Trong báo 

cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 
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hiệu quả việc ký kết và triển khai thỏa thuận quốc tế đã ký. Sở Ngoại vụ tổng hợp trình 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét duyệt ký báo cáo gửi Bộ Ngoại giao theo quy định. 

Điều 14. Hoạt động đối ngoại liên quan đến công tác quản lý biên giới biển, 

đảo quốc gia 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm: 

a) Là cơ quan thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác biên giới 

biển, đảo quốc gia; giúp Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá 

tình hình quản lý biển, đảo, đề xuất ý kiến và các biện pháp quản lý thích hợp; tham 

gia xây dựng phương án giải quyết vấn đề biên giới với các nước liên quan; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố theo dõi, tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều 

ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới trên biển và các tranh chấp 

nảy sinh trên vùng biển Đà Nẵng; 

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền đối ngoại khẳng định chủ quyền trên biển và chủ quyền đối với quần đảo Hoàng 

Sa. Phối hợp bảo vệ, tìm kiếm cứu nạn và giải quyết các vụ việc liên quan đến ngư dân 

thành phố Đà Nẵng trên biển; 

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chương trình hoạt động, 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc đón tiếp và quản lý các đoàn tàu hải 

quân nước ngoài thăm Đà Nẵng. 

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố có trách nhiệm: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện các chương trình Biển – Đảo và xây 

dựng, quản lý bảo vệ khu vực biên giới thành phố Đà Nẵng; Chỉ thị số 15/1998/CT-

TTg ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, xây 

dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường biên 

giới, hải đảo; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới biển, 

đảo; tham gia xây dựng các kế hoạch, đề án thực hiện chiến lược biển của thành phố;  

b) Xây dựng kế hoạch bảo vệ ngư dân thành phố Đà Nẵng hoạt động khai thác 

hải sản trên các vùng biển xa, khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, có kế hoạch 

chủ động hoặc phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên biển khi có 

yêu cầu; tổ chức tuyên truyền phổ biến cho những người hoạt động trên biển về chủ 

quyền vùng biển Việt Nam, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội 

phạm trên biển, hướng dẫn ngư dân tham gia phòng chống tàu thuyền nước ngoài xâm 

phạm chủ quyền, trấn cướp trên vùng biển của Việt Nam, kết hợp chặt chẽ phong trào 

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển với 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại các địa phương ven biển thành phố Đà Nẵng. 

3. Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Công an các quận, phường ven 

biển phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Biên phòng trong phòng, chống các hoạt động 

xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội 
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Biên phòng thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại 

tội phạm, nhất là các tội buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép 

chất nổ, chất độc ở khu vực biên giới biển. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm: 

a) Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quân, 

các ngành và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và các quy định của Nhà nước, Bộ ngành liên quan về tăng cường công tác 

đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển; phòng chống các hoạt động khai 

thác thủy hải sản trái với quy định của Nhà nước; thực hiện phương án phòng chống 

lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tai nạn và giải 

quyết các vụ việc xảy ra trên biển; 

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, chính quyền các địa phương và Bộ đội biên phòng 

tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho ngư dân về Luật Biên giới Quốc gia, các 

Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, các văn bản pháp luật có liên quan, nâng cao 

nhận thức về chủ quyền các vùng biển Việt Nam để tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền 

vùng biển Việt Nam và không xâm phạm chủ quyền các nước khác để khai thác hải 

sản.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở 

Ngoại vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Kế hoạch truyền thông về biên giới biển, đảo quốc gia; giúp Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch truyền thông về biên giới biển, 

đảo quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Điều 15. Quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài ở địa 

phương 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn các cơ quan lãnh sự nước ngoài, tổ chức quốc tế về các vấn đề liên 

quan đến thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của nhân viên các cơ quan này; phối hợp 

với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật 

và điều ước quốc tế; thực hiện các công việc theo ủy quyền của Bộ Ngoại giao; 

b) Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại địa 

phương; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các tình huống nảy sinh liên quan 

đến cá nhân, tổ chức nước ngoài trên địa bàn thành phố; trường hợp phức tạp, nhạy 

cảm phải xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; 

c) Đầu mối hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong công tác đón tiếp và quản lý 

hoạt động của người nước ngoài khi đến làm việc tại thành phố Đà Nẵng. 

2. Công an thành phố có trách nhiệm: 

a) Chủ trì giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại thành phố; 
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phối hợp với bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác quản lý kiểm soát xuất, nhập 

cảnh ở cửa khẩu cảng Đà Nẵng; 

b) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị về công tác đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến hoạt động của người nước 

ngoài tại thành phố Đà Nẵng. Thu thập thông tin, tình hình có liên quan, trao đổi, phối 

hợp với các cơ quan chức năng, thống nhất xử lý các tình huống phức tạp  

của người nước ngoài trên địa bàn thành phố; 

c) Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, thống kê báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố (thông qua Sở Ngoại vụ) về tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất 

cảnh qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng và cửa khẩu cảng biển Đà Nẵng; người 

nước ngoài tạm trú dài hạn làm ăn, sinh sống, công tác, học tập, kinh doanh, đầu tư tại 

thành phố, người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt 

Nam cho các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, nhà thầu và người lao động nước ngoài 

trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho các nhà thầu 

nước ngoài theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 
 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng; 

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và các cơ quan liên quan quản lý lao động 

nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-

CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 

tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ Quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế. 

c) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về 

tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép 

lao động cho người nước ngoài làm việc tại địa phương theo quy định của pháp luật; 

phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý, hướng dẫn 

các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện việc quản lý, sử 

dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định của nhà nước; 

d) Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm 

cho Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố theo quy định; định kỳ hàng 

tháng gửi danh sách người lao động nước ngoài đã được cấp, gia hạn và cấp lại giấy 

phép lao động cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Sở Ngoại vụ theo dõi, phối hợp 

quản lý. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời người nước ngoài vào Việt Nam có trách 

nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan 
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đến hoạt động của người nước ngoài do cơ quan, tổ chức mình mời; kịp thời báo cáo 

cho các cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp người nước ngoài có hoạt động vi 

phạm pháp luật trên địa bàn thành phố để phối hợp giải quyết theo đúng quy định của 

pháp luật và thông lệ quốc tế.  

5. Các cá nhân, tổ chức nước ngoài đang làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, 

kinh doanh, đầu tư tại thành phố Đà Nẵng phải chấp hành nghiêm túc các điều ước 

quốc tế và pháp luật Việt Nam. 

Điều 16. Công tác ngoại giao kinh tế 

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài và  các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế và 

nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động đưa nội dung kinh tế vào các 

hoạt động đối ngoại.                

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

các doanh nghiệp Đà Nẵng đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.         

3. Các cơ quan, tổ chức: 

a) Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện của địa phương, tham 

mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành những chính sách nhằm tạo môi trường 

thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và các nguồn lực bên ngoài để 

phát triển thành phố; 

b) Nghiên cứu, đề xuất các nhu cầu mở rộng hợp tác quốc tế; những dự án cần 

vận động hợp tác, đầu tư, viện trợ của các tổ chức quốc tế, gửi về Sở Ngoại vụ cùng 

với Báo cáo và Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm theo điểm a khoản 3 Điều 

6 của Quy định này. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt để tiến hành xúc tiến, triển khai trong năm tiếp theo. 

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp giao ban 

đối ngoại và kinh tế đối ngoại. 

Điều 17. Công tác quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm: 

a) Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động 

của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động của các 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng; tham mưu đề xuất những chủ 

trương, chính sách  liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; 

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng các quy định của 

nhà nước, đảm bảo về mặt đối ngoại trong quan hệ, tiếp xúc và vận động các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài; 
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d) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy đăng ký  

của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Đà Nẵng; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng; phối hợp với Công an thành phố thẩm tra xác minh 

lý lịch của nhân viên Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động nguồn viện trợ của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài; điều phối nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;  

g) Thông báo cho các cơ quan, tổ chức có liên quan về các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài  đăng ký hoạt động tại Đà Nẵng;  

h) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình hoạt động của tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tại Đà Nẵng. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 

a) Là cơ quan đầu mối về quản lý các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 

b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố thực hiện đúng các 

quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục trình thẩm định và phê duyệt các khoản viện 

trợ phi chính phủ nước ngoài cho thành phố Đà Nẵng; 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thẩm định việc tiếp nhận các khoản 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 

tháng 10 năm 2009;  

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính và các cơ quan liên quan thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện 

trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 

1 Điều 15 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành 

kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; 

đ) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn 

vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm để thực hiện các khoản viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài đã cam kết với Bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách và 

các văn bản có liên quan; 

e) Giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình 

tiếp nhận, sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 

3. Công an thành phố chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh  
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quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài tại Đà Nẵng. 

4. Sở Tài chính chủ trì thực hiện công tác  quản lý nhà nước về tài chính đối với 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Đà Nẵng; thực hiện bố trí kinh phí đối ứng của 

chương trình, dự án viện trợ cho các cơ quan, tổ chức (nếu có) theo Quyết định số 

13/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành Quy định về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp 

nhận nguồn việc trợ không hoàn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

5. Ban Tôn giáo thành phố có trách nhiệm chủ trì, tham mưu các vấn đề có liên 

quan đến tôn giáo trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Đà 

Nẵng. 

6. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở 

Ngoại vụ trong việc thực hiện hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài. 

7. Các cơ quan, tổ chức có quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có 

trách nhiệm: 

a) Tuân thủ các quy định về sử dụng và quản lý nguồn việc trợ của các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;   

b) Hướng dẫn tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện đúng các quy định về 

công tác phi chính phủ nước ngoài; 

c) Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình hợp 

tác với tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 
 

Điều 18. Công tác văn hóa đối ngoại 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu xây dựng các kế hoạch hàng năm và dài hạn phù hợp với chiến lược ngoại giao 

văn hóa của nhà nước và kế hoạch phát triển xã hội của địa phương trong từng thời kỳ;  

nghiên cứu và tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại văn hóa tại Đà Nẵng và các 

hoạt động văn hóa của Đà Nẵng ra nước ngoài một cách có hiệu quả và thiết thực. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở 

Ngoại vụ thực hiện các hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài, các chương trình đón 

các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nước ngoài đến Đà Nẵng và giới thiệu các di sản, 

danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ tham 

mưu Ủy ban nhân dân thành phố cung cấp các thông tin về các hoạt động văn hóa cho 

báo chí nước ngoài,cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng  

quốc tế. 
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4. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các 

đoàn thể, tổ chức hội có trách nhiệm gắn các hoạt động ngoại giao văn hóa trong quá 

trình triển khai các hoạt động ngoại giao nhân dân. 

Điều 19. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và xin ý kiến Ủy ban Nhà nước 

về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) trong việc tham mưu Ủy ban nhân 

dân thành phố về các chính sách, biện pháp nhằm thực hiện công tác người Việt Nam 

ở nước ngoài; chủ trì nghiên cứu, đánh giá công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 

trên địa bàn thành phố; 

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để trao 

đổi, tổ chức làm việc liên tịch về các vấn đề có liên quan theo quy định của Luật Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

c) Tiếp nhận thông tin liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài từ các cơ 

quan chức năng và các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài; 

d) Cung cấp thông tin liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp công tác khi có yêu cầu; 

đ) Cung cấp thông tin về tình hình đất nước, thành phố và các quy định pháp 

luật, chính sách của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; trực tiếp tham gia việc 

hỗ trợ, hướng dẫn người Việt Nam ở nước ngoài khi có yêu cầu;  

e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác vận động người Việt 

Nam ở nước ngoài; theo dõi thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

có quan hệ với thành phố và thân nhân của họ; 

g) Tham gia ý kiến trong việc xử lý các vi phạm và giải quyết các vụ việc có liên 

quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng. 

2. Công an thành phố có trách nhiệm: 

a) Quản lý công tác nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người Việt Nam ở nước 

ngoài tại thành phố Đà Nẵng theo đúng các quy định của Nhà nước; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố số liệu 

liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng trước ngày 30 tháng 

11 hàng năm; 

c) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

xác minh các thông tin cần thiết để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hồi hương; quốc 

tịch; xác nhận gốc Việt Nam; kết hôn với người Việt Nam trong nước; vận động viện 

trợ phi chính phủ nước ngoài và các vấn đề khác có liên quan. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký kinh doanh và 

chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài 

đứng tên hoặc góp vốn; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư của người Việt Nam ở 

nước ngoài. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

a) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các dự án, chương trình hợp tác 

về nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn nhằm vận động hợp tác 

của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; 

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành chính sách ưu đãi đối với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hợp tác, làm 

việc cho thành phố. 

5. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác vận động nguồn đầu tư 

của người Việt Nam ở nước ngoài. 

6. Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và các lĩnh vực do 

mình quản lý có trách nhiệm: 

a) Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, cung cấp các văn bản và hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến người 

Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện công tác vận động người Việt Nam ở 

nước ngoài trên địa bàn thành phố; 

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vi phạm và giải quyết 

các vụ việc có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; 

d) Cung cấp thông tin liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi nhận được 

yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng. 

Điều 20. Thông tin, tuyên truyền đối ngoại và quản lý hoạt động của phóng 

viên nước ngoài tại địa phương 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên 

cơ sở Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Thông tư liên 

tịch số 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế Quản lý 

nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg 

ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 

06 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chiến lược 
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phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; 

b) Định kỳ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy 

định nêu tại điểm a khoản 1 Điều này.  

c) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quản lý nhà 

nước về thông tin đối ngoại và các chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại của Đà 

Nẵng; 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức chuyên 

trách công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, tổ chức. 

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân thành phố để cung cấp kịp thời cho Bộ Ngoại giao thông tin về những vấn đề của 

địa phương để phục vụ trả lời phỏng vấn của lãnh đạo cấp cao và họp báo quốc tế; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức 

có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại của Đà Nẵng ở nước ngoài, 

đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động đối ngoại của 

lãnh đạo thành phố, kỷ niệm năm chẵn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 

các nước có quan hệ với Đà Nẵng; 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ 

quan liên quan trong việc đón tiếp và quản lý các hoạt động của phóng viên nước ngoài 

tại thành phố; 

d) Cung cấp thông tin, các sản phẩm thông tin đối ngoại của thành phố Đà Nẵng 

cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam, các địa phương có quan hệ hợp tác. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ, 

các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức và thực hiện các sự kiện, chương trình hoạt 

động đối ngoại về văn hoá, thể thao, du lịch ở tầm địa phương và quốc gia tại Đà Nẵng 

nhằm thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng 

đến với cộng đồng quốc tế và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài 

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm: 

 a) Chủ động nắm bắt tình hình địa phương, đặc biệt là những vấn đề mới nảy 

sinh, mang tính phức tạp, nhạy cảm, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nhanh 

chóng xác minh, báo cáo thông tin kịp thời và chính xác cho Ủy ban nhân dân thành 

phố thông qua Sở Ngoại vụ nhằm đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái 

của các thế lực cơ hội, thù địch; 

 b) Thực hiện quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương, phục vụ phát triển 

kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch quốc tế.  

5. Các cơ quan báo, đài thành phố có trách nhiệm: 
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 a) Chủ động thông tin về những sự kiện chính trị trong nước, khu vực và quốc 

tế, chú trọng các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ của đất nước, chủ trương giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển Đông của 

Việt Nam; 

 b) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đưa các thông tin đấu tranh phản bác 

các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo, 

dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ nhằm kích động dư luận, chống phá Đảng, 

Nhà nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; 

c) Đưa tin, bài viết, phóng sự giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vị thế, tầm vóc và 

tiềm năng phát triển, tình hình kinh tế, xã hội của thành phố ra nước ngoài. 
 

Điều 21. Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có tác 

động đến địa phương 

Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn chủ động theo dõi, phân tích, 

tổng hợp thông tin về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có tác 

động đến địa phương, kịp thời báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố các chủ trương và giải pháp cần thiết. 

Điều 22. Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại 

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng 

chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức đối ngoại và phối hợp với các sở, ban, 

ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm 

công tác đối ngoại của địa phương. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan 

liên quan củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối 

ngoại thành phố. 

Điều 23. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc 

gia, dân tộc, nhân quyền, tôn giáo, Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan chức năng 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao và các cơ  

quan liên quan để giải quyết. 

2. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc một sự kiện đối ngoại cấp thành 

phố, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về kết quả của hoạt động đối ngoại 

đó và đề xuất chủ trương, giải pháp đối với những vấn đề có liên quan trình Ủy ban 

nhân dân thành phố gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và trường hợp đột xuất, Sở Ngoại vụ phối hợp 

với các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo 

cáo kết quả hoạt động đối ngoại của địa phương gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 24. Kinh phí 
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Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các hoạt 

động đối ngoại hàng năm đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định. 
 

Chương IV 
 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 25. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra 

và đôn đốc việc thực hiện Quy định này.  

2. Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm 

hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình đối ngoại của 

thành phố; quy định việc tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại tại cơ quan, địa 

phương mình; cử lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách (hoặc kiêm nhiệm) công tác 

đối ngoại để phối hợp cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình 

phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Điều 26. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 
 

 
 

ơ 

                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                   CHỦ TỊCH 
 

                                 Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 22/2013/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Đà Nẵng, ngày  18   tháng 7 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 

quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; 

Căn cứ Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Giá; 

Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 về việc sửa đổi định 

mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước 

mặt lục địa, hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng 

xạ, hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 

2008 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc hướng dẫn lập 

dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa;  

Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit; 

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; 
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Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 329/TTr-STNMT 

ngày 28 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành Bộ Đơn giá hoạt động quan trắc và phân 

tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá hoạt động quan trắc và phân 

tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục kèm theo Quyết định 

này). 

Điều 2. Đơn giá này áp dụng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự 

án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; đồng thời khuyến khích áp dụng 

trong trường hợp sử dụng các nguồn vốn khác. 

Các đơn vị sự nghiệp được đầu tư tài sản cố định bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước, được giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động thì phải trừ chi phí khấu hao tài 

sản cố định và các khoản chi cho con người tham gia thực hiện dự án, nhiệm vụ được 

giao. 

Các quy định khác được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Khi có biến động về giá và tiền lương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng; đồng 

thời theo dõi, giám sát việc thực hiện Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi 

trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban 

hành. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

       Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC  

ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22 /2013/QĐ-UBND ngày 18  /7/2013 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

   

TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN GIÁ 

(đồng/chỉ tiêu) 

I MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH 

1 Nhiệt độ, độ ẩm 40.000 

2 Vận tốc gió, hướng gió 40.000 

3 Áp suất khí quyển 40.000 

4 Bụi tổng số (TSP) 140.000 

5 Bụi Pb 400.000 

6 CO 470.000 

7 NO2 450.000 

8 SO2 550.000 

9 O3 590.000 

10 HC (trừ Metan) 790.000 

II TIẾNG ỒN 

 Tiếng ồn giao thông  

1 L Aeq, L Amax 130.000 

2 Cường độ dòng xe 320.000 

 Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị  

1 L Aeq, L Amax, L A50 130.000 

2 Mức ồn theo tần số (dải Octa) 240.000 

III MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP 

1 Nhiệt độ, độ ẩm 60.000 

2 Vận tốc gió, hướng gió 60.000 

3 Áp suất khí quyển 60.000 

4 Nhiệt độ khí thải 350.000 

5 Tốc độ dòng khí thải 350.000 
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TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN GIÁ 

(đồng/chỉ tiêu) 

6 O2 2.300.000 

7 SO2 1.700.000 

8 CO 2.300.000 

9 CO2 2.400.000 

10 NO 1.700.000 

11 NO2 1.700.000 

12 NOx 1.700.000 

13 Bụi tổng số (TSP) 2.600.000 

14 Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói 180.000 

15 Lưu lượng dòng thải 300.000 

IV MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA 

1 Nhiệt độ nước, pH 65.000 

2 Oxy hòa tan (DO) 70.000 

3 Chất rắn hòa tan (TDS), độ dẫn điện (EC) 75.000 

4 Chất rắn lơ lửng (SS) 350.000 

5 Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) 230.000 

6 Nhu cầu oxy hoá học  (COD) 300.000 

7 Nitơ- amoni (NH4
+ - N) 330.000 

8 Nitrite (NO2
- - N) 430.000 

9 Nitrate (NO3
- - N) 330.000 

10 Tổng P 460.000 

11 Tổng N 500.000 

12 Kim loại nặng Pb; Cd 680.000 

13 Kim loại nặng Hg; As 810.000 

14 Kim loại nặng Cu; Fe; Zn; Mn 610.000 

15 Sulphat (SO4
2-),  320.000 

16 Photphat (PO4
3-) 360.000 

17 Clorua (Cl-) 340.000 

18 Dầu mỡ 820.000 



   

96 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13 + 14/Ngày 22-8-2013  

 

TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN GIÁ 

(đồng/chỉ tiêu) 

19 Coliform 1.180.000 

V MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT (NƯỚC NGẦM) 

1 Nhiệt độ, pH  65.000 

2 Độ oxy hoà tan (DO) 120.000 

3 Độ dẫn điện (EC) 140.000 

4 Chất rắn lơ lửng (SS) 350.000 

5 Độ cứng theo CaCO3 290.000 

6 Nitơ amoni (NH4
+ - N)  330.000 

7 Nitrit (NO2
- - N)  430.000 

8 Nitrat (NO3
- - N)  330.000 

9 Sulphat (SO4
2-)  310.000 

10 Phôtphat (PO4
3-)  360.000 

11 Oxyt Silic (SiO3)  320.000 

12 Tổng N  450.000 

13 Tổng P  510.000 

14 Clorua (Cl-)  490.000 

15 Pb; Cd  700.000 

16 Hg, As 830.000 

17 Fe; Cu; Zn; Cr; Mn  620.000 

18 Phenol  990.000 

19 Cyanua (CN-) 440.000 

20 Coliform 810.000 

21 
Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, 

Dieldrin, DDE, DDD, DDT  
2.650.000 

22 
Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin và Deltame-

thrin  
2.550.000 

 

VI 

 

MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN 

a Nước biển 

1 Nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí 70.000 
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TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN GIÁ 

(đồng/chỉ tiêu) 

2 Tốc độ gió 70.000 

3 Sóng 60.000 

4 Tốc độ dòng chảy 190.000 

5 Nhiệt độ nước biển 100.000 

6 Độ muối 200.000 

7 Độ đục 240.000 

8 Độ trong suốt 240.000 

9 Độ màu 260.000 

10 pH 170.000 

11 DO 130.000 

12 EC 130.000 

13 Nitơ amoni (NH4
+ - N)  380.000 

14 Nitrit (NO2
- - N)  420.000 

15 Nitrat (NO3
- - N)  370.000 

16 Sulphat (SO4
2-)  280.000 

17 Phôtphat (PO4
3-)  320.000 

18 Oxyt Silic (SiO3)  320.000 

19 Tổng N  360.000 

20 Tổng P  380.000 

21 COD 410.000 

22 BOD5 330.000 

23 SS 370.000 

24 Coliform, Fecal Coliform 750.000 

25 Chlorophyll a, Chlorophyll b, Chlorophyll c 330.000 

26 CN- 550.000 

27 Pb, Cd 430.000 

28 Hg, As 590.000 

29 Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI 450.000 

30 Dầu mỡ trong tâng nước mặt 950.000 
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TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN GIÁ 

(đồng/chỉ tiêu) 

31 Phenol 570.000 

32 Hóa chất BVTV nhóm Clo 1.640.000 

33 Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1.400.000 

b Trầm tích biển 

1 Nitơ amoni (NH4
+ - N)  480.000 

2 Nitrit (NO2
- - N)  530.000 

3 Nitrat (NO3
- - N)  480.000 

4 Phôtphat (PO4
3-) 400.000 

5 Pb, Cd 605.000 

6 Hg, As 820.000 

7 Cu, Zn 620.000 

8 CN- 690.000 

9 Độ ẩm 330.000 

10 Tỷ trọng 260.000 

11 Chất hữu cơ 640.000 

12 Tổng N  540.000 

13 Tổng P  480.000 

14 Hóa chất BVTV nhóm Clo 2.250.000 

15 Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1.630.000 

16 Dầu mỡ 1.050.000 

c Sinh vật biển 

1 Thực vật phù du, Tảo độc 450.000 

2 Thực vật phù du, Động vật đáy 520.000 

3 Pb, Cd 650.000 

4 Hg, As 860.000 

5 Cu, Zn, Mg 660.000 

6 Hóa chất BVTV nhóm Clo 2.185.000 

7 Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1.470.000 

VII MÔI TRƯỜNG ĐẤT 
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TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN GIÁ 

(đồng/chỉ tiêu) 

1 Độ ẩm  180.000 

2 pH H2O, KCl  220.000 

3 Cl-  380.000 

4 SO4
2-  480.000 

5 P2O5  360.000 

6 Tổng K2O 360.000 

7 Tổng N 460.000 

8 Tổng P 370.000 

9 Chất hữu cơ (Mùn)  390.000 

10 Ca2+  510.000 

11 Mg2+  510.000 

12 K+, Na+  630.000 

13 Fe3+  410.000 

14 Mn2+  760.000 

15 Pb; Cd  700.000 

16 Hg, As 700.000 

17 Fe; Cu; Zn; Cr; Sn; Ni; Se  660.000 

18 Vi sinh vật 2.940.000 

19 

Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, 

Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha-Endosulfan, Beta-

Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Alde-

hyde, Alpha-HCH, Beta-HCL, Delta-HCL, Heptaclor, 

Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor 

2.680.000 

20 
Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltame-

thrin, Cypermethrin, Fenvalerate 
2.150.000 
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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                                                                                                

    Số: 23 /2013/QĐ-UBND                 Đà Nẵng,  ngày  27    tháng 7  năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố về vị trí cắm biển ranh giới nội, ngoại thành trên các 

tuyến đường thành phố Đà Nẵng 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ 

thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố về vị trí cắm biển ranh giới nội, ngoại thành trên các tuyến 

đường thành phố Đà Nẵng. 

 

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 Công an thành phố; Giám 

đốc các Sở: Tư pháp, Giao thông vận tải; 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 

 

              Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 24 /2013/QĐ-UBND                       

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Đà Nẵng, ngày  31  tháng 7  năm 2013 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả 

lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

                                                                                        

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 

2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 

về lệ phí trước bạ và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 

tháng 6 năm 2011 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 

45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 63/2002/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 

năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-

BTC; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, kỳ họp thứ 7 về 

quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ 

phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1317/STC-QLNS ngày 

31 tháng 7 năm 2013, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ 

ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10% trên giá trị tài sản tính lệ  

phí trước bạ. 

Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Bảng 

giá tính lệ phí trước bạ do UBND thành phố ban hành theo từng thời kỳ. Trường hợp 

giá ghi trên hoá đơn cao hơn giá do UBND thành phố quy định thì lấy theo giá ghi trên 

hoá đơn. 

Điều 2. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài 

chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Luật quản lý Thuế; Thông tư số 

124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính  hướng dẫn về lệ phí trước bạ và 

Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính.  

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

dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2013 và thay thế Quyết định số 39/2011/ QĐ-UBND 

ngày 31/12/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu lệ phí trước bạ đối 

với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở 

người vừa chở hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính,  Cục 

trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

                                                  KT. CHỦ TỊCH              

                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                                  Võ Duy Khương  
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  4550 /QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày  02    tháng 7  năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 205/TTr-

STTTT ngày 11 tháng 6 năm 2013, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mã số biên nhận hồ sơ 

dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai 

thực hiện Quyết định này. 
 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

căn cứ Quyết định này thực hiện./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 
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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  

Mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4550 /QĐ-UBND ngày 02  tháng 7 năm 2013 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Văn bản này quy định cấu trúc mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công tại các cơ 

quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là 

đơn vị) nhằm bảo đảm tính nhất quán, thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi, lưu trữ 

thông tin dịch vụ công. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã. 

2. Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Mã số biên nhận hồ sơ là mã số được cấp cho tổ chức, công dân khi đăng ký 

thực hiện một dịch vụ công. Ứng với mỗi hồ sơ chỉ có một mã số biên nhận duy nhất. 

Với mã số này, tổ chức, công dân và cơ quan quản lý có thể tra cứu thông tin hồ sơ và 

theo dõi kết quả xử lý hồ sơ. 

 

CHƯƠNG II 

QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ BIÊN NHẬN 

Điều 4. Cấu trúc mã số biên nhận hồ sơ 

Mã biên nhận hồ sơ gồm 15 ký tự số, có cấu trúc như sau: 
 

C-QQ-TT-DDD-NN-XXXXX 

Trong đó: 

- C là Mã cấp đơn vị, gồm 1 ký tự số; 

- QQ là Mã đơn vị bao gồm 2 ký tự số; 

- TT là Mã đơn vị trực thuộc, gồm 2 ký tự số; 

- DDD là Mã dịch vụ, gồm 3 ký tự số; 

- NN là Năm tiếp nhận hồ sơ, gồm 2 ký tự số; 

- XXXXX là Số thứ tự hồ sơ, gồm 5 ký tự số. 

Điều 5. Quy định về mã cấp đơn vị 
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Mã cấp đơn vị là 1 chữ số có giá trị 1 hoặc 2. Mã cấp đơn vị là 1 khi hồ sơ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành hoặc UBND các quận, huyện. Mã cấp 

đơn vị là 2 khi hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc của Sở, 

Ban, ngành hoặc UBND các quận, huyện. 

Điều 6. Quy định về mã đơn vị 

Mã đơn vị gồm 2 ký tự số, quy định tăng dần từ 01 đến 99, là mã số của Sở, Ban, 

ngành; UBND các quận, huyện. Mã số này được quy định cụ thể trong Phụ lục 1 của 

quy định này.  

Điều 7. Quy định về mã đơn vị trực thuộc 

1. Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, ngành hoặc 

UBND các quận, huyện, mã đơn vị trực thuộc được quy định là 00.  

2. Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc 

UBND quận, huyện, mã đơn vị trực thuộc được quy định tại Phụ lục 2.  

3. Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc các 

Sở, Ban, ngành, mã đơn vị trực thuộc do Sở Nội vụ cấp phát.  

Điều 8. Quy định về mã dịch vụ 

Mã dịch vụ gồm 3 ký tự số, quy định tăng dần tại mỗi đơn vị từ 001 đến 999. 

Mã dịch vụ được Sở Nội vụ cấp phát theo yêu cầu của các đơn vị dựa trên  mẫu đăng 

ký tại Phụ lục 4. 

Điều 9. Quy định về năm tiếp nhận hồ sơ 

Năm tiếp nhận hồ sơ là 2 ký tự số cuối cùng của năm hiện tại. 

Điều 10. Quy định về số thứ tự hồ sơ 

Số thứ tự hồ sơ gồm 5 ký tự số, tăng dần từ 00001 đến 99999, là số thứ tự biên 

nhận hồ sơ cho mỗi loại dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị trong một năm 

tài chính. 

 

CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Các đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành có cung cấp các dịch vụ công 

phải đăng ký Mã số đơn vị trực thuộc và Mã số dịch vụ với Sở Nội vụ theo mẫu đăng 

ký tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4. 

Điều 12. Sở Nội vụ có trách nhiệm cấp phát Mã số đơn vị trực thuộc, Mã số dịch 

vụ theo đề nghị của các đơn vị./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC MÃ ĐƠN VỊ 

DÀNH CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN 

 

Nhóm STT Tên đơn vị 
Mã số 

đơn vị 

Sở, Ban, ngành 

1 Văn phòng UBND thành phố 01 

2 Sở Công Thương 02 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 03 

4 Sở Giao thông Vận tải 04 

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 05 

6 Sở Khoa học và Công nghệ 06 

7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 07 

8 Sở Ngoại vụ 08 

9 Sở Nội vụ 09 

10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 

11 Sở Tài chính 11 

12 Sở Tài nguyên và Môi trường 12 

13 Sở Thông tin và Truyền thông 14 

14 Sở Tư pháp 15 

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16 

16 Sở Xây dựng 17 

17 Sở Y tế 18 

18 Thanh tra thành phố  30 

19 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 31 

20 Ban Quản lý các KCN & chế xuất 32 

21 Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố 33 

UBND quận, huyện 

22 UBND quận Cẩm Lệ 50 

23 UBND quận Hải Châu 51 

24 UBND quận Liên Chiểu 52 

25 UBND quận Ngũ Hành Sơn 53 

26 UBND quận Sơn Trà 54 

27 UBND quận Thanh Khê 55 

28 UBND huyện Hòa Vang 56 

29 UBND huyện Hoàng Sa 57 

 

Với quy định mã số đơn vị như trên, số lượng mã số dự trữ tại mỗi nhóm đơn vị 

sẽ là: 

- Sở, Ban, ngành: 27 mã số dự trữ, từ 19 đến 29 và từ 34 đến 49; 

- UBND quận, huyện: 43 mã số dự trữ, từ 57 đến 99. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC MÃ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

DÀNH CHO UBND PHƯỜNG, XÃ 

 

Nhóm STT Tên đơn vị 
Mã số 

đơn vị 

UBND các phường 

thuộc quận Cẩm Lệ 

 

1 Hòa An 01 

2 Hòa Phát 02 

3 Hòa Thọ Đông 03 

4 Hòa Thọ Tây 04 

5 Hòa Xuân 05 

6 Khuê Trung 06 

UBND các phường 

thuộc quận Hải 

Châu 

7 Bình Hiên 01 

8 Bình Thuận 02 

9 Hải Châu 1 03 

10 Hải Châu 2 04 

11 Hòa Cường Bắc 05 

12 Hòa Cường Nam 06 

13 Hòa Thuận Đông 07 

14 Hòa Thuận Tây 08 

15 Nam Dương 09 

16 Phước Ninh 10 

17 Thạch Thang 11 

18 Thanh Bình 12 

19 Thuận Phước 13 

UBND các phường 

thuộc quận Liên 

Chiểu 

20 Hòa Hiệp Bắc 01 

21 Hòa Hiệp Nam 02 

22 Hòa Khánh Bắc 03 

23 Hòa Khánh Nam 04 

24 Hòa Minh 05 

UBND các phường 

thuộc quận Ngũ 

Hành Sơn 

25 Hòa Hải 01 

26 Hòa Quý 02 

27 Khuê Mỹ 03 

28 Mỹ An 04 

UBND các phường 

thuộc quận Sơn Trà 

29 An Hải Bắc 01 

30 An Hải Đông 02 

31 An Hải Tây 03 

32 Mân Thái 04 

33 Nại Hiên Đông 05 

34 Phước Mỹ 06 

35 Thọ Quang 07 
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UBND các phường 

thuộc quận Thanh 

Khê 

36 An Khê 01 

37 Chính Gián 02 

38 Hòa Khê 03 

39 Tam Thuận 04 

40 Tân Chính 05 

41 Thạc Gián 06 

42 Thanh Khê Đông 07 

43 Thanh Khê Tây 08 

44 Vĩnh Trung 09 

45 Xuân Hà 10 

UBND các xã thuộc 

huyện Hòa Vang 

46 Hòa Bắc 01 

47 Hòa Châu 02 

48 Hòa Khương 03 

49 Hòa Liên 04 

50 Hòa Nhơn 05 

51 Hòa Ninh 06 

52 Hòa Phong 07 

53 Hòa Phú 08 

54 Hòa Phước 09 

55 Hòa Sơn 10 

56 Hòa Tiến 11 

 

Với quy định mã số đơn vị như trên, số lượng mã số dự trữ tại mỗi nhóm đơn vị 

sẽ là: 

- UBND phường thuộc quận Cẩm Lệ: 93 mã số dự trữ, từ 07 đến 99; 

- UBND phường thuộc quận Hải Châu: 86 mã số dự trữ, từ 14 đến 99; 

- UBND phường thuộc quận Liên Chiểu: 94 mã số dự trữ, từ 06 đến 99; 

- UBND phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn: 96 mã số dự trữ, từ 05 đến 99; 

- UBND phường thuộc quận Sơn Trà: 92 mã số dự trữ, từ 08 đến 99; 

- UBND phường thuộc quận Thanh Khê: 89 mã số dự trữ, từ 11 đến 99; 

- UBND xã thuộc huyện Hòa Vang: 88 mã số dự trữ, từ 12 đến 99; 

- UBND xã thuộc huyện hoàng Sa: 99 mã số dự trữ, từ 01 đến 99. 
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PHỤ LỤC 3 

MẪU ĐĂNG KÝ CẤP MÃ ĐƠN VỊ 

DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH 

 

 
Đơn vị: ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……………, ngày ..... tháng ..... năm ........ 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP MÃ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

(Dành cho các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành có cung cấp dịch vụ công) 

 

1. Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên đơn vị:…………. …………………………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

 

2. Thông tin đơn vị chủ quản: 

Tên đơn vị: ………………………………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,….. 
(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 4 

MẪU ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ DỊCH VỤ 

 

 
Đơn vị: ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……………, ngày ..... tháng ..... năm ........ 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ DỊCH VỤ CÔNG 

 

1. Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên đơn vị:…………. …………………………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

 

TT Mã số 

dịch 

vụ 

Tên dịch vụ 

công 

Lĩnh vực Thời điểm 

đi vào hoạt 

động 

Địa chỉ trực 

tuyến (nếu có) 

Mức độ 

trực 

tuyến 

(1,2,3,4) 

       

       

       

       

       

       

 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,….. 
(Ký tên, đóng dấu) 
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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 
                      

   Số: 4965 /QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày  18   tháng 7 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tại Tờ trình số 389/ TTr-

QĐTPT ngày 26 tháng 6 năm 2013 và kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

thành phố tại cuộc họp giao ban ngày 01 tháng 7 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố Đà Nẵng là 9%/năm (Chín phần trăm một năm). 

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố quyết định mức lãi 

suất cho vay cụ thể đối với các dự án nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay 

tối thiểu quy định tại Điều 1 nêu trên. 

Điều 3. Áp dụng và điều chỉnh lãi suất cho vay 

1. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực áp dụng, các hợp đồng chưa thực hiện 

giải ngân vốn vay thì được áp dụng mức lãi suất cho vay cụ thể theo quy định tại Điều 

2 Quyết định này.  

2. Các hợp đồng vay vốn trung, dài hạn đã thực hiện giải ngân toàn bộ hoặc một 

phần vốn vay trước ngày Quyết định này có hiệu lực, giao Giám đốc Quỹ thực hiện 

điều chỉnh lãi suất cho vay đối với khách hàng theo mức lãi suất cụ thể do Hội đồng 

quản lý Quỹ quy định nêu tại Điều 2 và báo cáo UBND thành phố. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng từ ngày 

01 tháng 7 năm 2013 và thay thế Quyết định số 5947/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 

2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát 

triển thành phố. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám 

đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                                 KT.CHỦ TỊCH  

                                                   PHÓ CHỦ TỊCH                                     
                                                                               
 

                                                             Võ Duy Khương 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 09 /CT-UBND Đà Nẵng, ngày  29  tháng 6  năm 2013 
 

CHỈ THỊ 

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 
 

 

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, khó dự báo và để chủ động đối 

phó với các loại hình thiên tai, hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị: 

 1. Giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, 

nhiệm vụ: 

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống lụt, bão, 

tìm kiếm cứu nạn năm 2012; phát huy những việc làm tốt, phân tích rõ những nguyên 

nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp, giải pháp khắc phục hoàn chỉnh 

phương án ứng phó với bão, lũ năm 2013; 

 b) Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão; rà soát, hoàn thiện các phương 

án, kế hoạch phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế diễn 

biến của từng loại hình thiên tai tại địa phương, đơn vị; đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ 

các sở, ban, ngành, quận, huyện đến các phường, xã, các đơn vị cơ sở và có kế  hoạch 

phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, các đoàn thể trên 

địa bàn nhằm đối phó kịp thời, khắc phục nhanh có hiệu quả với các tình huống thiên 

tai; 

 c) Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định của UBND thành phố: số 

3799/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2020, số 1491/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3  năm 2010 về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng"; chủ động lồng ghép phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và 

quy hoạch, dự án của ngành, địa phương; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng 

đồng các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh; 

 d) Quán triệt và thực hiện phương châm " 4 tại chỗ " (chỉ huy tại chỗ; lực lượng 

tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ), chủ động phòng chống 

và đối phó với thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của 

nhân dân và nhà nước; 

 đ) Chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động 

thông suốt trong mọi tình huống, thực hiện chế độ trực ban trong mùa lụt, bão, xây dựng 

phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết về lực lượng và phương tiện để ứng cứu kịp thời 

cho nhân dân ở vùng nguy hiểm do triều cường, sóng lớn và vùng ven sông thường 

xuyên bị xói lở, bị ngập sâu, vùng bị lũ quét, bị trượt lở đất và vùng hạ lưu hồ chứa 

nước; vận động nhân dân chủ động dự trữ lương thực, nước uống, các nhu yếu phẩm 

thiết yếu và thuốc men để sử dụng trong thời gian ít nhất 7 ngày; khuyến cáo người dân 

hạn chế ra đường khi có bão đổ bộ, đi lại ở những vùng, khu vực bị ngập lũ. 
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 2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

a) Tổ chức kiểm tra và hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, lụt bão năm 

2013 của các xã, phường và đơn vị trực thuộc, các cơ sở kinh tế thuộc mọi thành phần; 

tiến hành điều tra, thống kê xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư 

có thể huy động cho công tác phòng, chống lụt, bão; rà soát, cập nhật, xác định những 

khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, bão trên địa bàn (kể cả khu vực thoát lũ ở hạ lưu hồ 

chứa), chủ động di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; trường hợp chưa tổ chức tái định cư 

lâu dài, phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; bố trí lực 

lượng trực để cảnh giới khách qua đường ở những đọan đường bị ngập khi có lũ. 

 b) Thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt, bão của Ban Chỉ huy Chỉ huy Phòng 

chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố; xây dựng và thực hịên tốt phương án xử 

lý tình huống khẩn cấp về thiên tai lụt, bão trên địa bàn thành phố, nhất là các hồ chứa 

nước Hoà Trung và Đồng Nghệ thuộc huyện Hoà Vang; 

 UBND quận, huyện có hồ chứa nước thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, 

bão đủ năng lực để điều hành công tác phòng chống lụt, bão cho các hồ chứa nước, xây 

dựng phương án phòng, chống lũ, phương án sơ tán nhân dân vùng hạ lưu; kiểm tra các 

phương tiện, vật tư đảm bảo đủ số lượng; tổ chức nghiêm túc trực phòng chống lụt, bão 

tại hồ chứa 24 giờ trong ngày trong mùa mưa bão; 

 c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về việc huy động 

các nguồn lực của địa phương, đơn vị theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống 

lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn. Chủ động 

sử dụng ngân sách cấp mình và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để 

phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời 

sống nhân dân; đồng thời phải quan tâm, hỗ trợ không để người dân vùng thiên tai bị 

đói. 

 3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động xây dựng các phương án, 

kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sát thực tế để chủ động triển khai thực hiện công 

tác tìm kiếm cứu nạn; theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của tàu thuyền đánh cá; 

phối hợp với Chi cục Thủy sản, yêu cầu các chủ tàu, thuyền phải chấp hành nghiêm túc 

các văn bản quy định của các bộ, ngành Trung ương về đảm bảo an toàn tàu cá; kiên 

quyết không cho tàu, thuyền thiếu các trang thiết bị ra khơi.  

 4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bố trí 

lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, cứu hộ 

2 hồ chứa nước Hoà Trung và Đồng Nghệ và các hồ chứa nước khác, hiệp đồng với các 

đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố để kịp thời xử lý ứng cứu các tình 

huống khẩn cấp về lụt, bão, thiên tai. 

 5. Công an thành phố chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện 

cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và an 

toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với lực lượng quân 

đội, các địa phương tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo 

 - Chi cục Thủy sản thực hiện chế độ đăng kiểm tàu cá, phối hợp với Bộ đội Biên 

phòng thành phố và UBND các quận có khai thác hải sản tổ chức thực hiện các quy định 

đảm bảo cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển; phối hợp với Sở Giao 
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thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố (Cảnh sát 

đường thủy) hướng dẫn ngư dân nơi trú đậu tàu thuyền trong mùa mưa bão theo quy 

định của UBND thành phố; 

- Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố phối hợp với các quận, 

huyện tổ chức kiểm tra đánh giá tất cả các công trình hồ chứa nước trên địa bàn thành 

phố và đề nghị các địa phương có phương án khắc phục, sửa chữa theo phân cấp quản 

lý hồ chứa nước; khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ đầu tư xây dựng các công trình 

đê, kè, hồ, đập trước mùa mưa bão. 

7. Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc phương 

án xử lý tình huống khẩn cấp về thiên tai, lụt, bão của 2 hồ chứa nước Hoà Trung và 

Đồng Nghệ; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, 

bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và UBND huyện Hoà Vang; lập phương án thông 

tin liên lạc với các địa phương ở hạ lưu 2 hồ chứa nước, kịp thời  thông báo cho nhân 

dân sơ tán khi xảy ra sự cố. 

8. Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị lực lượng, phương tiện để tham gia kịp thời 

công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, “giải phóng mặt đường” trên địa 

bàn thành phố khi có bão xảy ra, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trong vùng bão, 

lũ. 

9. Sở Y tế: Lập phương án cấp cứu, cứu nạn kịp thời (kể cả phương án lưu động) 

cho nhân dân vùng bị thiên tai, kể cả việc tiếp nhận nạn nhân từ các tỉnh bạn; phối hợp 

với các Sở: Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường xử lý môi trường, nước 

uống và phòng chống các dịch bệnh phát sinh sau khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra. 

 10. Sở Xây dựng kiểm tra các phương án phòng, chống lụt, bão các công trình 

đang thi công dở dang, khu giải toả, khu tái định cư trên địa bàn thành phố; yêu cầu các 

ban quản lý, các chủ đầu tư phải có phương án phòng chống bão (đối với các công trình 

đang thi công bằng tháp và cẩu phải hạ tháp và cẩu trước khi bão “đổ bộ”), đồng thời 

phải có các phương án xử lý ngập úng và các sự cố có thể xảy ra cho các khu dân cư do 

công trình đang thi công gây nên; chỉ đạo Công ty Công viên Cây xanh thực hiện tốt 

công tác rong tỉa cây xanh đường phố trước mùa mưa bão. Sau bão phải khẩn trương đề 

xuất UBND thành phố có phương án khắc phục hư hỏng các công sở, trường học, bệnh 

viện,… để đảm bảo mọi hoạt động trên địa bàn thành phố trở lại bình thường. 

 11. Sở Công thương 

 a) Xây dựng kế hoạch dự phòng về lương thực và các mặt hàng thiết yếu trước 

mùa mưa lũ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt trong 

lụt, bão; 

 b) Làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng lập phương án cắt điện 

hợp lý cho từng vùng, từng khu vực khi có thiên tai xảy ra, tổ chức kiểm tra an toàn đối 

với toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn thành phố.  

 12. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với các địa phương kiên quyết ngăn 

chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên các sông; kiểm tra, cảnh báo các vùng có khả 

năng xảy ra trượt lở đất trong mùa mưa do khai thác đất đá. 

 13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác phân phối hàng cứu trợ cho người dân 

vùng bão, lũ kịp thời, đúng đối tượng. 
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 14. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố 

 a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống lụt bão của 

các ngành, địa phương, chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc đối 

phó với thiên tai, lụt, bão; 

 b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, 

UBND các quận, huyện theo dõi diễn biến của bão, lũ, thiên tai để tổng hợp đề xuất 

UBND thành phố quyết định các biện pháp cứu trợ kịp thời. 

 15. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng và đề 

nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, các cơ quan thông 

tin đại chúng trên địa bàn thành phố tăng cường phát tin, thông báo kịp thời các thông 

tin, thông báo, dự báo về thời tiết, thiên tai, các chủ trương, mệnh lệnh trong công tác 

phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành hướng 

dẫn nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng chống thiên tai. 

16. Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, ngoài việc làm tốt 

công tác phòng chống lụt bão để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của ngành, 

địa phương mình phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia công 

tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn theo điều động của Chủ tịch UBND thành 

phố và của Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. 

 17. Đề nghị Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung bộ cung cấp kịp thời 

các tin dự báo thời tiết, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, đồng thời dự báo, 

cảnh báo sớm khả năng xuất hiện các trường hợp thời tiết nguy hiểm như lũ quét, lốc, 

nước dâng, áp thấp nhiệt đới gần bờ để phòng tránh, chủ động giảm nhẹ thiên tai. 

 18. Đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tổ chức tốt công tác thông tin liên 

lạc về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy 

phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

thành phố và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng cứu cho người và phương tiện 

hoạt động trên biển. 

 19. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, Trung tâm tìm kiếm cứu 

nạn Hàng hải khu vực II, Cảng vụ Đà Nẵng có kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện 

tham gia cùng với các lực lượng địa phương ứng cứu kịp thời các tình huống khẩn cấp, 

tìm kiếm cứu nạn và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. 

 Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các 

quận, huyện, phường, xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 11 /CT-UBND      Đà Nẵng, ngày  22  tháng 7 năm 2013 
 

CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm 

cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Thực hiện chính sách an sinh xã hội của Chính phủ hỗ trợ các đối tượng thuê 

nhà để ở là sinh viên và người lao động được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 

thang theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 15 

tháng 3 năm 2010 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các 

địa điểm cho thuê nhà để ở, Công văn số 429/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 01 năm 2012 

về áp dụng giá bán lẻ điện cho người thuê nhà để ở và Thông tư số 38/2012/TT-BCT 

ngày 20 tháng 12 năm 2012 Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. 

 Nhằm triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng đã ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho các 

đối tượng thuê nhà để ở. Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra, kiểm tra hàng năm vẫn còn 

một tỉ lệ lớn đối tượng thuê nhà để ở phải mua điện với giá cao. Nguyên nhân là do 

chủ hộ cho thuê nhà chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp định mức sử dụng điện sinh 

hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở, hoặc chủ hộ đã thực hiện thủ tục đăng ký 

nhưng bán lại với giá cao để thu chênh lệch tiền điện. Ngoài ra, người thuê nhà để ở có 

tâm lý e ngại trong việc phản ảnh việc chủ hộ cho thuê nhà thu tiền điện giá cao với 

các cơ quan chức năng. 

  Để các đối tượng thuê nhà để ở, đặc biệt là sinh viên và người lao động trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng được mua điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang, Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng 

- Niêm yết công khai hồ sơ, thủ tục đăng ký đề nghị cấp định mức sử dụng điện 

sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở tại trụ sở đơn vị, đồng thời gửi cho các xã 

phường để niêm yết và phổ biến đến các thôn, tổ dân phố;   

- Khi chủ hộ cho thuê nhà để ở đến đăng ký thì yêu cầu chủ hộ có văn bản cam 

kết với các nội dung chính như: Lắp đặt công tơ phụ đo đếm điện tiêu thụ của người 

thuê nhà, thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng hóa đơn tiền điện và quy định của 

nhà nước, mở sổ sách theo dõi việc thu tiền điện, nếu thu vượt sẽ bị xử lý theo quy định 

của pháp luật; 

- Hướng dẫn chủ hộ cho thuê nhà để ở chọn lựa chủng loại công tơ phụ đảm bảo 

chất lượng, cấp chính xác và tiến hành kiểm định trước khi lắp đặt; đồng thời hướng 

dẫn xây dựng biểu mẫu theo dõi việc tiêu thụ điện năng và thu tiền điện của người thuê 

nhà nhằm tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện; 
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- Thông báo công khai các địa chỉ và số điện thoại để người thuê nhà có điều kiện 

phản ảnh việc chủ nhà cho thuê thu tiền điện với giá cao. Các đơn vị điện lực phối hợp 

với Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương của các quận, huyện tổ chức kiểm tra theo phản 

ảnh, nếu phát hiện vi phạm thì lập biên bản vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và 

chuyển cho Thanh tra Sở Công Thương để ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực điện lực; 

- Nghiên cứu, cải tiến hồ sơ, thủ tục đăng ký tiêu chuẩn sử dụng điện hộ phụ theo 

hướng đơn giản hóa và đảm bảo theo quy định để tạo thuận lợi cho người thực hiện đăng 

ký; 

- Định kỳ 06 tháng và 01 năm cung cấp số liệu về người thuê nhà để ở trên địa bàn 

thành phố được mua điện theo giá quy định, trong đó có số liệu về đối tượng mua điện là 

công nhân lao động cho Sở Công Thương và Liên đoàn Lao động thành phố.    

2. UBND các quận, huyện 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương tiến hành rà soát, thống kê tất cả 

các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, 

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng tổ chức họp với các chủ nhà cho 

thuê để phổ biến chính sách giá điện của Chính phủ, hướng dẫn và yêu cầu cam kết 

thực hiện đăng ký tạm trú, đăng ký cấp định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, 

lắp đặt công tơ phụ đo đếm điện năng và thu tiền điện của người thuê nhà đúng theo 

quy định; 

- Chỉ đạo UBND các phường, xã trên địa bàn, thông qua hệ thống loa truyền thanh 

và các cuộc họp tổ dân phố, phổ biến đến tận các hộ cho thuê nhà về chính sách giá điện 

của Chính phủ đối với người thuê nhà để ở; chủ nhà cho thuê phải có trách nhiệm đăng 

ký cấp định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà và thu tiền điện 

của người thuê nhà theo đúng hóa đơn tiền điện và quy định của nhà nước, đúng như cam 

kết thực hiện khi đăng ký cấp định mức sử dụng điện, nếu thu vượt sẽ bị xử lý theo quy 

định của pháp luật; 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, phối hợp kiểm tra đồng 

bộ việc đăng ký kinh doanh, đăng ký tạm trú của chủ hộ cho thuê nhà với chính quyền 

địa phương và việc thực hiện giá bán lẻ điện để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.  

3. Liên đoàn Lao động thành phố, Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, 

Cao đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn thành phố 

- Liên đoàn Lao động thành phố, Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phổ biến chính sách 

giá điện đến tận công nhân lao động, sinh viên thuê nhà để ở, để họ hiểu rõ quyền, lợi 

ích của mình, qua đó mạnh dạn phản ảnh với các đơn vị chức năng, cơ quan quản lý 

nhà nước khi chủ nhà cho thuê thu tiền điện không đúng quy định; 

- Liên đoàn Lao động thành phố tập trung thực hiện chính sách của Chính phủ 

về hỗ trợ giá điện sinh hoạt cho công nhân các Khu Công nghiệp theo Thông báo số 
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156-TB/TU ngày 13 tháng 6 năm 2013 về việc thông báo kết luận của Thường trực 

Thành ủy tại Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể tháng 5 năm 2013. 

4. Sở Công Thương 

- Thông báo công khai các địa chỉ và số điện thoại để người thuê nhà để ở có điều 

kiện phản ảnh việc chủ nhà cho thuê thu tiền điện với giá cao, tiếp nhận đơn thư phản ánh 

của người thuê nhà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền;  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công ty TNHH một thành viên 

Điện lực Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm 

phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, xử lý; 

- Tiếp nhận các báo cáo của Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương các quận, 

huyện và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng về tình hình thực hiện giá 

bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về 

tình hình, kết quả thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. 

 5. Các cơ quan báo chí và truyền thông của thành phố 

 Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà 

Nẵng và các phương tiện thông tin truyền thông dành thời lượng và bài viết thích hợp 

để thường xuyên vận động, tuyên truyền rộng rãi chính sách giá điện của Chính phủ để 

các chủ hộ cho thuê nhà và người thuê nhà biết, thực hiện. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung 

tại Chỉ thị nhằm đưa chính sách an sinh xã hội của Chính phủ đi vào cuộc sống, bảo 

đảm quyền lợi của sinh viên và người lao động./. 
 

 

       CHỦ TỊCH 
  

       Văn Hữu Chiến 
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