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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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: 22/2014/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 31  tháng 7  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định đối tượng, mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh 

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 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 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 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 ngày 24 tháng 7 năm 2002 của 

Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 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 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10 sửa đổi, bổ 

sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1768/STC-TCDN ngày 31    tháng 

7 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý và sử dụng 

phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 2. Đối tượng nộp phí vệ sinh 

Đối tượng nộp phí là cá nhân cư trú, hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, đơn vị 

hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố nơi có tổ chức 

hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải. 

Điều 3. Mức thu phí và cơ quan thu phí 

1. Mức thu phí vệ sinh: Theo Phụ lục đính kèm. 

2. Cơ quan thu phí: 

a) Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Đà Nẵng. 

b) Các đơn vị tổ chức, cá nhân khác có hoạt động cung ứng dịch vụ vệ sinh, thu 

gom, vận chuyển rác thải. 

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí vệ sinh 

1. Chế độ thu, nộp: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 

tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC. 

2. Chế độ quản lý và sử dụng tiền phí vệ sinh thu được: Cơ quan thu phí được 

sử dụng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công tác thu phí, hoạt động 

thu gom, vận chuyển rác thải và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện 

hành của pháp luật về thuế.  

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài 

chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký, được 

áp dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2014 và thay thế Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty TNHH một 

thành viên Môi trường đô thị Đà Nẵng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 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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 Phụ lục   

 MỨC THU PHÍ VỆ SINH   

 (Đính kèm Quyết định số 22 /QĐ-UBND ngày  31 tháng 7  năm 2014 của   

 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

     

TT NỘI DUNG ĐVT 

Mức thu mới  

Chưa có thuế 

GTGT 

Đã có thuế 

GTGT 

I 
Hộ gia đình không sản xuất. kinh 

doanh  

 đồng /hộ/ 

tháng  
    

1 

Nhà tập thể, nhà tạm, chung cư thu 

nhập thấp, nhà trọ  "          11,818         13.000  

2 Kiệt hẽm  "          18.182         20.000  

3 Đường phố  "          23.636         26.000  

II 

Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 

tại nhà ở, có khối lượng rác thải 

dưới 01m3/tháng 

 đồng /hộ/ 

tháng  
    

1 Kiệt hẽm  "          36.364         40.000  

2 Đường phố 3,4,5  "          52.727         58.000  

3 Đường phố 1,2  "          70.909         78.000  

III 

Trường học, nhà trẻ, cơ quan 

hành chính sự nghiệp, trụ sở làm 

việc của doanh nghiệp, KTX sinh 

viên, doanh trại lực lượng vũ 

trang 

      

1 
Lượng rác thải dưới 1m3/tháng 

(lượt HĐ) 

đồng/đơn 

vị/tháng 
      118.182       130.000  

2 
Lượng rác thải từ 1m3/tháng trở lên 

(m3) 
đồng/m3 rác       150.000       165.000  

IV 

Hợp đồng Bệnh viện, cơ sở y tế, 

cơ sở sản xuất, khách sạn, nhà 

hàng, nhà ga, bến tàu , chợ…(m3) 

đồng/m3 rác       190.909       210.000  
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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 
 

Số: 23 /2014/QĐ-UBND 
 

 Đà Nẵng, ngày 14  tháng  8  năm 2014 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ địa phương thuộc 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 thông đường bộ năm 2008 ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện Quy định 

nêu tại Điều 1. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

 

 

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

 

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

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

  

 

QUY ĐỊNH 

Về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông  

đường bộ địa phương thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23  /2014/QĐ-UBND 

ngày  14 tháng 8  năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ địa phương đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan quản lý 

đường bộ và Đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ (QLBTĐB) có liên quan đến công tác 

tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai 

thác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đường bộ địa phương gồm: Đường tỉnh (ĐT), đường đô thị (ĐĐT), đường 

huyện (ĐH). 

2. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương gồm công trình đường bộ, 

bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục 

vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ. 

3. Tuần đường là hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của đơn vị QLBTĐB và cá nhân thuộc đơn vị này khi được giao thực hiện 

nhiệm vụ. 

4. Tuần kiểm đường bộ là hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của Sở Giao thông vận tải hoặc UBND cấp huyện (tùy theo phân 

cấp quản lý) và cá nhân thuộc cơ quan này khi được giao nhiệm vụ. 

5. Nhân viên tuần đường là người được giao nhiệm vụ tuần đường. 

6. Tuần kiểm viên là người được giao nhiệm vụ tuần kiểm đường bộ. 

7. Đơn vị bảo trì đường bộ là Tổ chức, cá nhân được giao bảo trì, khai thác và 

sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ địa phương; là chủ thể thực hiện việc bảo trì, khai 

thác và sử dụng theo Hợp đồng ký với Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện hoặc 

đơn vị điều hành dự án. 

Chương II 

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM TUẦN TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ 
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KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 4. Quy định chung 

1. Công tác tuần đường: 

a) Nhân viên tuần đường được bố trí chuyên trách ở Đơn vị QLBTĐB; 

b) Nhiệm vụ tuần đường bao gồm: Theo dõi tổ chức giao thông, tai nạn giao 

thông, tình trạng công trình đường bộ; phát hiện kịp thời hư hỏng hoặc các hành vi xâm 

phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, 

hành lang an toàn đường bộ; xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; 

c) Nhiệm vụ tuần đường được thực hiện tất cả các ngày trong năm. 

2. Công tác tuần kiểm đường bộ: 

a) Tuần kiểm viên được bố trí chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần kiểm đường 

bộ; 

b) Nhiệm vụ tuần kiểm đường bộ bao gồm: Theo dõi, giám sát kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ của Nhân viên tuần đường và Đơn vị QLBTĐB; xử lý hoặc phối hợp xử 

lý các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của 

đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; 

c) Nhiệm vụ tuần kiểm đường bộ được thực hiện tối thiểu 01 (một) lần/01 (một) 

tuần. 

3. Đối với Dự án đường bộ thực hiện đầu tư theo hình thức BOT, BTO, doanh 

nghiệp dự án tổ chức hoạt động tuần đường theo Quy định này; chịu sự quản lý của 

Tuần kiểm viên và Sở Giao thông vận tải. 

4. Các công trình cầu, hầm đặc biệt, ngoài việc thực hiện theo quy định của Quy 

định này còn thực hiện theo quy định riêng về quản lý, bảo vệ, bảo trì và khai thác của 

công trình đó. 

 

Điều 5. Tuần tra, kiểm tra phạm vi đất của đường bộ 

1. Nhân viên tuần đường: 

a) Phát hiện tình trạng bất thường, sự cố của công trình đường bộ, các công trình 

khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tai nạn, ùn tắc giao thông (chụp ảnh hiện 

trạng hư hỏng, tai nạn và báo cáo kịp thời); 

b) Đối với công trình đường bộ: 

- Thống kê, nắm rõ số lượng, vị trí, tình trạng chi tiết của công trình đường bộ 

trong đoạn tuyến được giao; kiểm tra thường xuyên để phát hiện hư hỏng, sự xâm hại 

công trình; báo cáo Đơn vị QLBTĐB và Tuần kiểm viên để có biện pháp xử lý; 

- Trường hợp hư hỏng nhỏ, việc xử lý không cần vật tư thiết bị (cọc tiêu, biển 

báo bị xiêu vẹo; bu lông bị lỏng, tuột; đá lăn, cây đổ, vật liệu rơi vãi trên đường hoặc 

các hư hỏng tương tự khác), nhân viên tuần đường thực hiện hoặc yêu cầu công nhân 

bảo trì thường xuyên xử lý ngay; 

- Trường hợp hư hỏng lớn, sửa chữa cần vật tư, thiết bị, phải có biện pháp báo 

hiệu cho người tham gia giao thông biết để phòng tránh, đồng thời, báo cáo Đơn vị 

QLBTĐB và Tuần kiểm viên để có giải pháp xử lý kịp thời. 

c) Đối với giao thông trên tuyến: 
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- Khi xảy ra ùn, tắc hoặc tai nạn giao thông, nhân viên tuần đường phải có mặt 

để thu thập thông tin, sơ bộ xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; thực hiện 

hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, điều hành giao thông; 

- Theo dõi việc thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, nhắc nhở nhà 

thầu thi công bảo đảm an toàn giao thông; nếu phát hiện các hành vi thi công không có 

giấy phép, thi công không đúng nội dung giấy phép, không lắp đặt đầy đủ các biện 

pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy định, gây mất an toàn giao thông, tiến hành 

lập biên bản vi phạm theo thẩm quyền được pháp luật quy định và báo cáo ngay Đơn 

vị QLBTĐB và Tuần kiểm viên để xử lý kịp thời. 

d) Công tác quản lý, bảo vệ phạm vi đất của đường bộ: 

Phát hiện kịp thời, lập biên bản xác nhận hành vi vi phạm, báo cáo Đơn vị 

QLBTĐB và Tuần kiểm viên xử lý đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 

Điều 8 và khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ, cụ thể gồm các hành vi sau đây: 

- Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo 

hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác 

thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; 

đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác 

ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm hoặc sử dụng trái 

phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, 

di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ; 

- Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép; 

- Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ; 

- Tụ tập đông người trái phép trên đường bộ;  

- Thả rông súc vật trên đường bộ; 

- Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; 

- Đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ; 

- Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây 

nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông; 

- Che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông; 

- Sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy; 

- Hành vi khác gây cản trở giao thông. 

2. Tuần kiểm viên: 

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Nhân viên tuần đường và của 

Đơn vị QLBTĐB. 

b) Phát hiện kịp thời điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đề xuất 

phương án xử lý; thu thập và lập biểu theo dõi các vụ tai nạn theo quy định. 

c) Phối hợp với Đơn vị QLBTĐB lập biên bản vi phạm, đình chỉ hành vi vi phạm 

theo thẩm quyền được pháp luật quy định; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. 

d) Đình chỉ hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm theo thẩm quyền được pháp 

luật quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ngăn chặn, 

xử lý các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 35 

Luật Giao thông đường bộ, cụ thể gồm các hành vi sau đây: 
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- Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo 

hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác 

thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; 

đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác 

ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm hoặc sử dụng trái 

phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, 

di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ; 

- Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép; 

- Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ; 

- Tụ tập đông người trái phép trên đường bộ;  

- Thả rông súc vật trên đường bộ; 

- Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; 

- Đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ; 

- Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây 

nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông; 

- Che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông; 

- Sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy; 

- Hành vi khác gây cản trở giao thông. 

đ) Tham gia kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công trình đường bộ; đề xuất kế 

hoạch sửa chữa với Sở Giao thông vận tải hoặc UBND cấp huyện. 

 

Điều 6. Tuần tra, kiểm tra hành lang an toàn đường bộ 

1. Nhân viên tuần đường: 

a) Thống kê, nắm rõ hệ thống cọc mốc giải phóng mặt bằng, cọc mốc lộ giới, 

hiện trạng phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đoạn tuyến được giao quản lý; 

b) Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an 

toàn đường bộ; lập biên bản xác nhận hành vi vi phạm, báo cáo với Đơn vị QLBTĐB 

và Tuần kiểm viên. 

2. Tuần kiểm viên: 

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Nhân viên tuần đường và của 

Đơn vị QLBTĐB. 

b) Đình chỉ hành vi, lập biên bản vi phạm theo thẩm quyền được pháp luật quy 

định, báo cáo Sở Giao thông vận tải hoặc UBND cấp huyện và phối hợp với các cơ 

quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý hành vi vi phạm quy định về quản lý, 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và thông báo kết quả xử lý, ý kiến giải 

quyết về đơn vị QLBTĐB. 

Điều 7. Trách nhiệm của Nhân viên tuần đường, Tuần kiểm viên 

1. Nhân viên tuần đường: 

a) Chủ động nhắc nhở, giải thích, hướng dẫn các đối tượng vi phạm chấp hành 

quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn ngay từ ban đầu hành vi vi phạm; 

b) Báo cáo kịp thời hành vi vi phạm, sự cố gây mất an toàn giao thông và kết 

quả xử lý ban đầu cho Đơn vị QLBTĐB và Tuần kiểm viên để có biện pháp xử lý kịp 

thời; 
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c) Tất cả các diễn biến về thời tiết, tình trạng cầu, đường, tình hình vi phạm công 

trình và hành lang an toàn đường bộ (kể cả các biên bản và ý kiến giải quyết) trong ca 

làm việc đều được ghi chi tiết vào sổ Nhật ký tuần đường theo mẫu tại Phụ lục số I của 

Quy định này. Cuối ca làm việc phải báo cáo kết quả và trình Nhật ký tuần đường cho 

Lãnh đạo Đơn vị QLBTĐB; 

d) Trong một ngày làm việc, mỗi vị trí trên tuyến phải được kiểm tra ít nhất một 

lần; đối với những công trình như cầu yếu, các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, 

các vị trí thường xảy ra tình trạng vi phạm quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, phải kiểm tra ít nhất 02 (hai) lần; 

đ) Nhân viên tuần đường chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Đơn vị QLBTĐB về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ và chịu sự kiểm tra, giám sát của Tuần kiểm viên; 

e) Khi thực hiện nhiệm vụ, Nhân viên tuần đường phải mặc đồng phục và mang 

trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Điều 14 Quy định này; Nhân viên tuần đường 

phải đeo biển hiệu ở phía trên túi áo bên phải và có quyết định giao nhiệm vụ của Đơn 

vị QLBTĐB. 

2. Tuần kiểm viên: 

a) Hằng tuần, kiểm tra, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của Nhân viên tuần 

đường và Đơn vị QLBTĐB; 

b) Phối hợp với Đơn vị QLBTĐB, chính quyền địa phương và các cơ quan chức 

năng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, sự cố gây mất an toàn giao thông; trường hợp 

cần thiết phải báo cáo Sở Giao thông vận tải hoặc UBND cấp huyện xử lý; 

c) Hàng tuần, Tuần kiểm viên kiểm tra nội dung ghi chép trong sổ Nhật ký tuần 

đường và ghi ý kiến xử lý, đồng thời ký tên dưới ý kiến đó; 

d) Tuần kiểm viên chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải hoặc 

UBND cấp huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Khi thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu Tuần kiểm viên phải mặc đồng phục và mang 

trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Điều 13 tại Quy định này; Tuần kiểm viên phải 

đeo biển hiệu ở phía trên túi áo bên phải và có quyết định giao nhiệm vụ của Sở Giao 

thông vận tải hoặc UBND cấp huyện. 

 

Điều 8. Nhiệm vụ của Đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ 

1. Đơn vị bảo trì đường bộ bố trí đủ số lượng Nhân viên tuần đường theo quy 

định tại Quy định này, có quyết định giao nhiệm vụ cho Nhân viên tuần đường; đảm 

bảo trang phục và thiết bị làm việc cho Nhân viên tuần đường theo quy định tại Điều 

14 Quy định này. 

2. Hàng ngày, Đơn vị QLBTĐB xử lý các kiến nghị và nội dung trong Nhật ký 

tuần đường.  

3. Hàng tháng tổng hợp và báo cáo công tác bảo trì đường bộ, tình trạng công 

trình đường bộ, đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ và lưu trữ tài liệu theo 

quy định. 

4. Đơn vị QLBTĐB phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức 

năng thực hiện biện pháp ngăn chặn những hành vi xâm hại đến công trình giao thông 

đường bộ, vi phạm hành lang an toàn đường bộ; cung cấp nhân lực, xe máy phục vụ 
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chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm. Kiểm tra định kỳ hoặc 

đột xuất hoạt động của Nhân viên tuần đường. 

5. Kiểm tra trên thực địa và đối chiếu trên sơ đồ, phối hợp với chính quyền địa 

phương quản lý và bảo vệ cọc mốc giải phóng mặt bằng, cọc mốc lộ giới. Trong trường 

hợp phát hiện thấy mất mốc, phải báo ngay cho chính quyền địa phương và Sở Giao 

thông vận tải hoặc UBND cấp huyện để có biện pháp xử lý, khôi phục. 

 

Điều 9. Nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện 

1. Kiểm tra, chỉ đạo Tuần kiểm viên và Đơn vị QLBTĐB thực hiện tốt công tác 

bảo trì đường bộ, công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác quản lý và bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao quản lý. 

2. Bố trí đủ số lượng Tuần kiểm viên để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại 

Quy dịnh này, có quyết định giao nhiệm vụ cho Tuần kiểm viên; đảm bảo trang phục, 

thiết bị làm việc cho Tuần kiểm viên theo quy định tại Điều 13 Quy định này. 

3. Thường xuyên theo dõi và xử lý thông tin do Tuần kiểm viên báo cáo. Kiểm 

tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của Tuần kiểm viên và Đơn vị QLBTĐB. 

4. Phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo Đơn vị QLBTĐB có biện pháp 

ngăn chặn hành vi xâm hại công trình giao thông đường bộ, vi phạm hành lang an toàn 

đường bộ. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của Đơn vị QLBTĐB và Tuần 

kiểm viên. 

5. Theo dõi, giám sát việc thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ; xử lý nhà thầu vi phạm quy định Giấy phép thi công theo 

thẩm quyền. 

 

Điều 10. Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng 

Khi phát hiện các sự cố, vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ: 

1. Nhân viên tuần đường phải báo ngay cho Đơn vị QLBTĐB và Tuần kiểm viên 

để phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện ngay 

biện pháp xử lý ban đầu. 

2. Tuần kiểm viên chủ trì, phối hợp với Đơn vị QLBTĐB làm việc với UBND 

cấp xã, cơ quan công an, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Phòng Quản lý đô thị 

(Phòng Công thương) cấp huyện để xử lý triệt để vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUẦN ĐƯỜNG, TUẦN KIỂM ĐƯỜNG BỘ 

 

Điều 11. Trình độ, năng lực của Nhân viên tuần đường, Tuần kiểm viên 

1. Nhân viên tuần đường có trình độ chuyên môn từ trung cấp nghề chuyên ngành 

đường bộ hoặc công nhân bậc 5 (năm) trở lên; hiểu biết pháp luật, có năng lực tuyên 

truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải thích pháp luật về giao thông đường bộ. 

2. Tuần kiểm viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng chuyên ngành cầu đường 

trở lên. 

Điều 12. Định mức công tác tuần đường, tuần kiểm 
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1. Nhân viên tuần đường phụ trách một số tuyến hoặc công trình cầu, hầm phù 

hợp nội dung, nhiệm vụ tuần đường; tổng chiều dài tuyến quy định như sau: 

a) Đường cấp I, II: từ 20 đến 25km/người; 

b) Đường cấp III: từ 25 đến 30km/người đối với đường trong khu dân cư; từ 30 

đến 35km/người đối với đường ngoài khu dân cư; 

c) Đường cấp IV, V, VI: từ 30 đến 35km/người đối với đường miền núi; từ 40 

đến 45km/người đối với đường đồng bằng, trung du. 

2. Tuần kiểm viên phụ trách một số tuyến hoặc khu vực theo quyết định giao 

nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải hoặc UBND cấp huyện (tùy theo phân cấp quản 

lý); tổng chiều dài tuyến quy định như sau: 

a) Đường cấp I, II: từ 80 đến 100km/người; 

b) Đường cấp III: từ 100 đến 120km/người đối với đường trong khu dân cư; từ 

120 đến 140km/người đối với đường ngoài khu dân cư; 

c) Đường cấp IV, V, VI: từ 120 đến 140km/người đối với đường miền núi; từ 

160 đến 180km/người đối với đường đồng bằng, trung du. 

Điều 13. Trang phục, thiết bị phục vụ công tác tuần kiểm 

1. Trang phục của Tuần kiểm viên: 

a) Trang phục xuân hè của nam: 

- Áo màu xanh nước biển ngắn tay, cổ bẻ; áo có 07 cúc (05 cúc để cài áo, 02 cúc 

cài túi áo phía trên), cúc áo bằng nhựa cùng với màu vải áo, đường kính 1,3 cm ; hai 

túi áo ngực có nắp, túi áo may nổi có nẹp giữa; vạt áo cho vào trong quần; phía trên túi 

áo có lô gô "Thành phố Đà Nẵng" và hàng chữ "Tuần kiểm đường bộ"; 

- Quần màu tím than, quần âu hai túi chéo và một túi phía sau, ống quần đứng. 

b) Trang phục xuân hè của nữ: 

- Áo màu xanh nước biển ngắn tay, cổ bẻ; áo có 07 cúc (05 cúc để cài áo, 02 cúc 

cài túi áo phía dưới), cúc áo bằng nhựa cùng với màu vải áo, đường kính 1,3 cm; hai 

túi áo ở phía dưới may ngoài, nắp túi hơi chéo; không cho vạt áo trong quần; phía trên 

túi áo có lô gô "Thành phố Đà Nẵng" và hàng chữ “Tuần kiểm đường bộ”; 

- Quần màu tím than, quần âu hai túi chéo, ống quần đứng. 

c) Trang phục thu đông của nam: 

- Áo vét tông màu xanh nước biển, dài tay có lót trong, thân trước 04 túi ngoài 

nắp hơi chéo, áo có 08 cúc để cài (06 cúc 2,2cm để cài áo và túi áo phía dưới, 02 cúc 

1,8cm để cài túi áo phía trên), cúc áo bằng đồng mạ hợp kim màu vàng, mặt cúc nhám, 

cổ bẻ; phía trên túi áo có lô gô "Thành phố Đà Nẵng" và hàng chữ “Tuần kiểm đường 

bộ”; 

- Quần âu màu tím than hai túi chéo và một túi phía sau, ống quần đứng. 

d) Trang phục thu đông của nữ: 

- Áo vét tông màu xanh nước biển, dài tay có lót trong, hai túi có nắp chìm ở 

phía dưới thân trước, áo chiết eo, cổ bẻ, áo có 06 cúc để cài, cúc áo bằng đồng mạ hợp 

kim màu vàng, mặt cúc nhám (04 cúc 2,2cm để cài áo và 02 cúc 2,2cm để cài túi áo 

phía dưới); phía trên túi áo có lô gô "Thành phố Đà Nẵng" và hàng chữ “Tuần kiểm 

đường bộ”; 

- Quần âu màu tím than hai túi chéo, ống quần đứng. 
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đ) Mẫu trang phục và biển hiệu quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo 

Quy định này. 

2. Chế độ cấp phát: 

a) Quần áo xuân hè: 01 (một) năm 02 (hai) bộ; 

b) Quần áo thu đông: 01 (một) năm 02 (hai) bộ; 

c) Giầy, quần áo mưa có phản quang: 01 (một) năm 01 (một) bộ; 

d) Tất và găng tay: 01 (một) năm 02 (hai) bộ; 

đ) Mũ bảo hiểm: 02 (hai) năm 01 (một) bộ; 

e) 01 (một) áo gilê màu xanh có vạch vàng phản quang để mặc khi làm việc ở 

hiện trường; 

g) 01 (một) máy ảnh kỹ thuật số. 

Điều 14. Trang phục, thiết bị phục vụ nhiệm vụ tuần đường 

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, nhân viên tuần đường phải mặc trang phục và mang 

theo các trang thiết bị sau đây: 

a) Quần áo đồng phục, quần âu màu ghi xám, áo màu ghi xám; phía trên túi áo 

bên trái có lô gô “Đơn vị bảo trì đường bộ” hoặc tên đơn vị và hàng chữ “Tuần đường” 

màu xanh tím than; 

b) 01 (một) áo gilê màu xanh có vạch vàng phản quang để mặc khi làm việc ở 

hiện trường; 

c) Dụng cụ làm việc: Một túi bạt đựng 01 (một) mỏ lết, 01 (một) dao phát cây, 

01 (một) thước cuộn 5m, 01 (một) đèn pin, 01 (một) xẻng công binh; 

d) 01 (một) Sổ Nhật ký tuần đường. 

đ) 01 (một) mũ bảo hiểm có hàng chữ “Tuần đường”. 

e) 01 (một) máy ảnh kỹ thuật số. 

2. Phương tiện đi lại của Nhân viên tuần đường là mô tô, xe máy. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 15. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành Quy định về tuần tra, bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông được khen thưởng theo quy định. 

Điều 16. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định về tuần tra, bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định. 

2. Trường hợp do vi phạm mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước, tổ chức, 

cá nhân thì phải bồi thường theo quy định. 

Điều 17. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề 

nghị các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao 

thông vận tải để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./. 

                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

 thuộc nguồn vốn ngân sách quận, huyện, xã theo niên độ  

ngân sách hàng năm 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 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

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 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/ 2003 của 

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

Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài 

chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; 

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài 

chính về việc quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị 

trấn; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1817/STC-ĐT ngày 06/8/2014 về 

việc quy định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách quận, huyện, 

xã theo niên độ ngân sách, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quyết toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách cấp quận, huyện, cấp xã (đối với ngân sách 

xã) theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
  

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

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  24 /2014/QĐ-UBND 

   

  Đà Nẵng, ngày  15  tháng 8  năm 2014 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

                                           

  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                               

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

QUY ĐỊNH 

Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn  

ngân sách quận, huyện, xã theo niên độ ngân sách hàng năm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  24 /2014/QĐ-UBND 

ngày 15  /8 /2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

1. Quy định này quy định về trình tự và thời gian lập, gửi, thẩm định và thông 

báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân 

sách cấp huyện, cấp xã (đối với ngân sách xã) theo niên độ ngân sách. 

2. Những nội dung khác liên quan đến việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã (đối với ngân sách xã) thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính 

và các văn bản khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; 

3. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện; 

4. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước quận, huyện; 

5. Các đơn vị và tổ chức khác có liên quan đến việc quyết toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm; 

 6. Đối với các dự án đầu tư thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã được 

đầu tư bằng các nguồn vốn khác (không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước) khuyến 

khích vận dụng theo Quyết định này.  

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Các loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách các cấp huyện, 

cấp xã được quyết toán năm 
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Được quy định tại Điều 3 Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Điều 4. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo 

cáo quyết toán năm 

1. Nguồn vốn do ngân sách quận, huyện quản lý 

a) Chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm, gửi Phòng 

Tài chính - Kế hoạch quận, huyện; 

b) Kho bạc Nhà nước quận, huyện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác thuộc ngân sách 

quận, huyện quản lý do Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính 

- Kế hoạch quận, huyện; 

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thẩm định và thông báo kết quả thẩm 

định quyết toán năm gửi chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án); tổng hợp, lập báo cáo 

gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước quận, huyện; tổng hợp vào quyết toán ngân sách 

quận, huyện hàng năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp; 

Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án) 

lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thông báo cho các 

đơn vị hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định. 

2. Nguồn vốn do ngân sách xã quản lý 

a) UBND xã thống nhất số liệu quyết toán với Kho bạc Nhà nước, lập báo cáo 

quyết toán năm (tách riêng từng loại vốn theo Điều 3 quy định này), gửi Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện; 

b) Kho bạc Nhà nước huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB 

thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc Nhà nước 

kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND cấp xã; 

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định và thông báo kết quả thẩm định 

đến UBND cấp xã, Kho bạc Nhà nước huyện; 

d) Kế toán xã tổng hợp vào quyết toán ngân sách xã hàng năm, báo cáo UBND 

xã để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuấn và gửi báo cáo cho Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày được phê chuẩn. 

Điều 5. Nội dung báo cáo quyết toán 

1. Phần số liệu 

a) Đối với chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án) và UBND xã thực hiện theo quy 

định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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Các chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án) phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và 

vốn đã thanh toán với Kho bạc Nhà nước quận, huyện trước khi lập báo cáo quyết toán 

năm. 

b) Đối với  Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thực hiện theo quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

2. Phần thuyết minh 

a) Đối với chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án) và UBND xã: Báo cáo tình hình 

thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao 

trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế 

hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản 

lý vốn đầu tư. 

b) Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện: Báo cáo tổng quát tình hình 

thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao 

trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế 

hoạch, thanh toán, quyết toán vốn so với kế hoạch được giao; đề xuất các biện pháp 

tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư. 

c) Đối với Kho bạc Nhà nước 

- Báo cáo tổng quát đặc điểm, tình hình thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu 

tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

- Đề xuất và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến 

công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB hàng năm cũng như công tác quản lý vốn đầu 

tư, trong đó nêu rõ những nguyên nhân tăng giảm vốn đầu tư của các chủ đầu tư và 

những dự án có vướng mắc, tồn tại. 

Điều 6. Nội dung thẩm định báo cáo quyết toán năm 

1. Đối với cơ quan cấp trên của chủ đầu tư  

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 210/2010/TT-BTC 

của Bộ Tài chính. 

2. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện 

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 210/2010/TT-BTC 

của Bộ Tài chính 

Điều 7. Các nguyên tắc quyết toán năm 

1. Đối với Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông 

tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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2. Đối với chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án), UBND xã thực hiện theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

3. Vốn thanh toán được đưa vào báo cáo quyết toán năm thực hiện theo quy định 

tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

4. Trường hợp các dự án đầu tư thuộc kế hoạch thanh toán vốn đầu tư hàng năm 

được phép chuyển năm sau chi tiếp thì số vốn thanh toán đưa vào báo cáo quyết toán 

là số vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm 

kế hoạch đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách (31 tháng 01 năm sau). Vốn 

thanh toán sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm trước được quyết toán vào 

ngân sách năm sau. 

5. Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ quy định chưa thu hồi không đưa vào 

quyết toán niên độ ngân sách của năm kế hoạch, được chuyển sang ngân sách năm sau 

thanh toán và quyết toán theo quy định của Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 

18/11/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo 

quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm và các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế (nếu có). 

6. Số liệu báo cáo phải được phản ánh chi tiết theo nguồn vốn, trong đó chi tiết 

vốn trong nước và vốn ngoài nước (nếu có). 

Riêng đối với vốn ngoài nước, Kho bạc Nhà nước báo cáo quyết toán số vốn 

đã được hạch toán ghi thu ghi chi cho dự án; chủ đầu tư báo cáo theo số vốn đã thanh 

toán cho dự án, trong đó chi tiết: số vốn đã ghi thu, ghi chi và số vốn chưa ghi thu, ghi 

chi. 

Trường hợp dự án áp dụng cơ chế vốn ngoài nước được thanh toán như vốn 

trong nước hoặc dùng vốn trong nước thanh toán cho kế hoạch vốn ngoài nước thì 

quyết toán vào vốn ngoài nước và ghi chú rõ: vốn trong nước thanh toán cho kế hoạch 

vốn ngoài nước. 

Điều 8. Thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định 

quyết toán năm 

a) Đối với vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách quận, huyện quản lý 

- Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án): lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB và 

gửi báo cáo quyết toán năm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện trước ngày 

28 tháng 02 năm sau; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thẩm định và thông báo kết quả thẩm 

định báo cáo quyết toán năm, tổng hợp lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính 

trước ngày 31 tháng 3 năm sau. 
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b) Đối với vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách xã quản lý 

UBND xã lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

trước ngày 28 tháng 02 năm sau. 

c) Kho bạc Nhà nước 

Tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm đến cơ quan Tài chính cùng cấp 

trước ngày 15 tháng 3 năm sau (đối với ngân sách cấp xã, ngân sách cấp huyện). 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư 

1. Chịu trách nhiệm về số liệu đưa vào báo cáo quyết toán năm; tổng hợp, lập, 

thẩm định báo cáo quyết toán năm theo Quy định này và gửi cơ quan tài chính cùng 

cấp đúng thời hạn quy định. Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý 

các số liệu chênh lệch của từng dự án. Riêng số liệu thanh toán, phải được đối chiếu, 

khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước. 

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo kết quả thẩm 

định quyết toán năm của cơ quan Tài chính), chủ đầu tư, cơ quan cấp trên của chủ đầu 

tư có trách nhiệm thực hiện và có văn bản giải trình về các kiến nghị trong thông báo 

thẩm định quyết toán năm gửi cơ quan Tài chính. 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính 

1. Trên cơ sở báo cáo quyết toán năm do đơn vị dự toán cấp I (hoặc đơn vị cấp 

dưới trực thuộc, các chủ đầu tư, UBND xã) và Kho bạc Nhà nước lập, cơ quan Tài 

chính thực hiện việc thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và tổng hợp vào quyết 

toán ngân sách Nhà nước các cấp theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

2. Trường hợp không nhận được đầy đủ các báo cáo quyết toán năm (kể cả báo 

cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết 

toán năm của cơ quan tài chính) do đơn vị dự toán cấp I (hoặc đơn vị cấp dưới trực 

thuộc, các chủ đầu tư) thực hiện không đúng quy định về chế độ báo cáo quyết toán 

năm. 

a) Căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc Nhà nước, cơ quan Tài chính 

kiểm tra, tổng hợp vào quyết toán ngân sách Nhà nước để đảm bảo thời gian quyết toán 

ngân sách các cấp theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. 
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b) Cơ quan Tài chính có quyền tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước 

tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán năm, 

đồng thời có văn bản thông báo để đơn vị biết và phối hợp thực hiện. 

3. Trường hợp đã nhận được báo cáo quyết toán năm (kể cả báo cáo điều chỉnh, 

bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ 

quan tài chính) nhưng có chênh lệch số liệu giữa báo cáo của các đơn vị dự toán cấp I 

(hoặc đơn vị cấp dưới trực thuộc, các chủ đầu tư, UBND xã) và Kho bạc Nhà nước, cơ 

quan Tài chính căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc Nhà nước để thẩm định và 

tổng hợp vào quyết toán ngân sách Nhà nước. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 Điều 11. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                         CHỦ TỊCH 

                        Văn Hữu Chiến                       
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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: 26 /2014/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày  20  tháng 8  năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá 

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

 Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
 

 Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa 

đơn; 
 

 Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 822 /TTr-

STC ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Điều 2. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển 

khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. 
 

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

định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ 
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quan, đơn vị trong việc tham mưu cho UBND thành phố quản lý nhà nước về giá trên 

địa bàn; 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định này thực hiện./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 Võ Duy Khương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

25 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

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

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

  

QUY ĐỊNH 

Quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  26 /2014/QĐ-UBND ngày 20  tháng 8  năm 2014 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này thực hiện quản lý nhà nước về giá trong các lĩnh vực: bình ổn giá, 

định giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Các quy định về kiểm soát các yếu tố hình thành giá, hiệp thương giá, thẩm định 

giá, kiểm soát giá độc quyền, niêm yết giá,…không quy định tại Quy định này thực 

hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước; tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành 

phố. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý giá 

1. Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của tổ chức, cá 

nhân kinh doanh theo đúng quy định hiện hành. 

2. Nhà nước sử dụng các biện pháp cần thiết để bình ổn giá, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng và 

lợi ích của Nhà nước. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 4. Bình ổn giá 

1. Trường hợp thực hiện bình ổn giá 

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá, cụ thể 

như sau: 

a) Khi giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ 

thuộc diện bình ổn giá có biến động bất thường xãy ra trong các trường hợp:  
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- Giá mua hoặc giá bán trên thị trường tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp 

lý so với mức tăng hoặc giảm giá do tác động của các yếu tố hình thành giá được tính 

theo các chế độ chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc phương pháp tính giá do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

- Giá mua hoặc giá bán trên thị trường tăng hoặc giảm bất hợp lý trong các trường 

hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế - tài chính, 

mất cân đối cung - cầu tạm thời; 

b) Khi mặt bằng giá biến động làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội, gây 

tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân. 

2. Các biện pháp bình ổn giá  

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện biện pháp bình 

ổn giá do Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ quản lý ngành 

liên quan; Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, tai nạn bất ngờ, chủ động quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình 

ổn giá tại thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền quy định tại Khoản 6, Điều 7 Nghị định 

số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:  

a) Điều hòa cung cầu một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn; 

b) Các biện pháp về tài chính, tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá theo quy định; 

d) Kiểm tra yếu tố hình thành giá; kiểm soát hàng hóa tồn kho; kiểm tra số lượng, 

khối lượng hàng hóa hiện có trên địa bàn; 

đ) Áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và các 

cam kết quốc tế; 

e) Định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá hàng hóa, dịch vụ thiết 

yếu cần thiết để phục vụ sản xuất, tiêu dùng. 

3. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá  

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá. 

4. Đăng ký giá 

Trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với 

mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ phải thực 

hiện đăng ký giá bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi Sở Tài chính, Sở quản lý 

ngành, UBND quận, huyện theo phân công của UBND thành phố. 

Quy trình và cách thức thực hiện đăng ký giá theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 

5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính . 

Điều 5. Xây dựng phương án giá và thẩm định giá 
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1. Giá các loại đất: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định 

giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá 

đất và các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường,  Bộ Tài chính về việc thực 

hiện Luật đất đai năm 2013 và quy định của UBND thành phố Đà Nẵng. 

2. Giá cho thuê đất, thuê mặt nước: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của 

Bộ Tài chính và quy định của UBND thành phố Đà Nẵng. 

3. Giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở 

hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn căn cứ khung giá rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định, tình hình thực tế tại thành phố xây dựng phương án giá trình UBND thành phố 

quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính. 

4. Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được đầu tư từ ngân sách 

nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của 

pháp luật về nhà ở 

Sở Xây dựng căn cứ khung giá hoặc giá bán, giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước do Chính phủ quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng để lập phương án giá 

trình UBND thành phố quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở 

Tài chính. 

5. Giá nước sạch sinh hoạt 

Các đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch căn cứ quy định của Chính phủ, khung 

giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính quy định và các quy định về nguyên 

tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch xây dựng phương án giá nước sạch, 

báo cáo cơ quan quản lý ngành có ý kiến, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Uỷ ban 

nhân dân thành phố quyết định. 

 6. Giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn 

ngân sách nhà nước. UBND thành phố phân công cụ thể cơ quan chuyên môn căn cứ 

quy định cụ thể xây dựng phương án giá trình UBND thành phố quyết định sau khi có 

ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính. 

7. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hoá, dịch vụ 

được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa 

phương theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị sản xuất cung cấp hàng hóa, dịch vụ căn cứ phương pháp định giá 

chung đối với hàng hoá, dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính xây dựng phương án 

giá trình UBND thành phố quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan chuyên môn 

liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính. 

8. Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập thuộc thành phố Đà Nẵng: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, 
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huyện theo phân cấp căn cứ các quy định của cơ quan có thẩm quyền, trình UBND 

thành phố quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính. 

9. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công 

lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

xây dựng phương án giá báo cáo Sở Y tế kiểm tra, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm 

định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính, Sở Y tế báo cáo Uỷ 

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

10. Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ 

cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương; mức giá hoặc khung giá 

bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; giá cước vận chuyển cung ứng hàng 

hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo: các đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

xây dựng mức trợ giá, trợ cước báo cáo cơ quan quản lý chuyên ngành nếu có trình 

UBND thành phố sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính. 

Điều 6. Kê khai giá 

1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá  

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ. 

Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm tại địa phương, Sở Tài chính chủ trì, 

phối hợp với cơ quan chức năng trình UBND thành phố quy định bổ sung một số hàng 

hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện việc kê khai giá tại địa phương (nếu có). 

2. Tổ chức thực hiện kê khai giá 

Biểu mẫu, quy trình và cách thức thực hiện kê khai giá thực hiện theo đúng quy 

định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài 

chính. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện biện 

pháp bình ổn giá 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định áp dụng các 

biện pháp bình ổn giá theo thẩm quyền; 

- Tổ chức thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định; 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương; 
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- Báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tổ chức thực 

hiện các biện pháp bình ổn giá do Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định 

áp dụng trên địa bàn địa phương. 

2. Sở Công thương  

Theo dõi diễn biến giá các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch 

vụ thuộc diện bình ổn giá, phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố biện pháp 

bình ổn giá. 

3. Các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND các quận huyện có trách nhiệm phối 

hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố quyết định biện pháp bình ổn giá và 

thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định của UBND thành phố. 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc quản lý giá 

Ngoài các nhiệm vụ thực hiện bình ổn giá, định giá, kê khai giá hàng hóa, dịch 

vụ quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

1. Sở Tài chính 

a) Tổ chức, triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng 

thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá, kê khai giá. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá khi 

nhà nước thực hiện bình ổn giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ và theo dõi quản lý giá 

theo phân công của UBND thành phố. 

b) Tổ chức thu thập thông tin giá cả thị trường hàng hóa dịch vụ thiết yếu trên 

địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính. 

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và các cơ quan chuyên môn 

rà soát thống kê, báo cáo UBND thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách 

các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá vào ngày 01 tháng 7 hàng năm 

hoặc theo yêu cầu của UBND thành phố. 

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát các yếu tố hình 

thành giá các hàng hóa, dịch vụ khi có yêu cầu. Kiểm tra các nội dung liên quan đến 

việc quản lý giá theo thẩm quyền và chỉ đạo của UBND thành phố. 

2. Sở Xây dựng 

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn thành phố để làm cơ 

sở kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng cơ bản; theo dõi diễn 

biến giá vật liệu xây dựng; phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố biện 

pháp bình ổn giá. 

3. Sở Y tế  

Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện việc kê khai 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

4. Sở Công thương  
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Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc chấp 

hành niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành 

vi vi phạm theo quy định của Luật Giá và các quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Theo dõi diễn biến giá thóc, gạo tẻ thường; phân đạm urê; phân NPK; thuốc bảo 

vệ thực vật gồm: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ; Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia 

cầm,  phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố biện pháp bình 

ổn giá và phối hợp triển khai thực hiện. 

6. Sở Giao thông Vận tải 

Tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá cước vận chuyển hành khách tuyến cố định bằng 

đường bộ; cước vận chuyển hành khách bằng taxi và tổng hợp gửi về Sở Tài chính để 

tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính. 

Điều 9. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

1. Triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các chính sách, biện 

pháp quản lý giá theo thẩm quyền. 

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá khi nhà nước thực hiện bình ổn giá, kê khai giá 

và thực hiện theo dõi quản lý các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá 

theo phân công của UBND thành phố. 

3. Tổ chức thu thập thông tin, báo cáo giá thị trường các loại hàng hóa, dịch vụ 

thiết yếu trên địa bàn theo yêu cầu của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài 

chính. 

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố kiểm tra, kiểm soát các yếu 

tố hình thành giá các hàng hóa, dịch vụ khi có yêu cầu. Báo cáo tình hình thực hiện 

đăng ký giá, kê khai giá theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và hướng dẫn 

của Sở Tài chính. 

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

các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản 

về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND 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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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 27/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet 

và trò chơi điện tử công cộng 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 Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

292/TTr-STTTT ngày 31 tháng 7 năm 2014, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý cung cấp, sử 

dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 
 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức 

triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định này. 
 

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

định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông 

tin điện tử trên Internet và trò chơi trực tuyến (Game online) trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Thông tin và 
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Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy; Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

                Văn Hữu Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

33 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

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

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

 

 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử 

công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

2. Những nội dung về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được quy định tại Quy định này áp dụng theo 

quy định tại Nghị định số 72/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định 

số 72/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

23/2013/TT-BTTTT) và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực 

tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

CHƯƠNG II 

DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG 

Điều 3. Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng về đăng 

ký kinh doanh, hợp đồng đại lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 72/2013/NĐ-

CP. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng 

1. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng về thiết lập hệ 
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thống thiết bị đầu cuối, treo biển hiệu, niêm yết công khai nội quy về chất lượng và giá 

cước, không để người sử dụng dịch vụ thực hiện các hành vi bị cấm thực hiện theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

2. Điểm truy nhập Internet công cộng phải cài đặt và sử dụng một trong các phần 

mềm quản lý điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng do UBND 

thành phố chỉ định.  

3. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp chỉ 

được mở cửa và cung cấp dịch vụ từ 6h sáng đến 23h đêm hàng ngày. 

4. Điểm truy nhập Internet công cộng có thiết bị đầu cuối máy tính tại khách sạn, 

nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê, tại các ký túc xá sinh viên, chung cư, 

công viên, khu hội chợ triển lãm và các điểm công cộng khác phải niêm yết thời gian 

đóng mở cửa và không được cung cấp dịch vụ quá giờ niêm yết đó. 

 

CHƯƠNG III 

DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

Điều 5. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

1. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng về 

đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, âm thanh và ánh sáng, 

phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Điều 5 

Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT. 

2. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng theo các khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tối thiểu 50m2, bao gồm 

diện tích 01 phòng độc lập hoặc tổng diện tích của nhiều phòng kề nhau và có liên 

thông.  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng 

1. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng về thiết 

lập hệ thống thiết bị đầu cuối, treo biển hiệu, niêm yết công khai nội quy, về chất lượng 

và giá cước, giờ hoạt động, ngăn chặn thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định tại 

Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cài đặt và sử dụng một 

trong các phần mềm quản lý điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công 

cộng do UBND thành phố chỉ định. 
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Điều 7. Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng theo Điều 7 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT. 

2. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng được quy định tại Mẫu số 01a/GCN đối với chủ điểm là cá nhân và 

Mẫu số 01b/GCN đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp kèm theo Quy định này. 

3. Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Điều 8, Điều 9, Điều 

10 và Điều 11 Thông tư 23/2013/TT-BTTTT. 

4. Phí và lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1. UBND các quận, huyện thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu 

hồi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và được thực hiện theo quy 

trình một cửa quận, huyện. 

2. Đối với việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa tại UBND các quận, huyện. 

b) Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện 

kiểm tra và tham mưu UBND quận, huyện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu 

hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng, theo quy định của quy trình một cửa quận, huyện. 

3. Đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chung một lần: 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa tại UBND các quận, huyện. 

b) Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa - Thông tin và Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận, huyện kiểm tra thực hiện theo theo quy định của quy trình một 

cửa quận, huyện. 

c) Phòng Văn hóa - Thông tin kiểm tra và tham mưu UBND quận, huyện cấp 
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giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng. 

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra và tham mưu UBND quận, huyện cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

nếu đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

4. Trường hợp không bảo đảm điều kiện để cấp giấy chứng nhận, cơ quan cấp 

giấy chứng nhận phải có thông báo trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối 

cho tổ chức, cá nhân biết. 

5. Phí và lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo 

quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG IV 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet 

1. Ký hợp đồng đại lý với các điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng sử dụng đường truyền Internet của mình và có thu cước 

người sử dụng. 

2. Định kỳ 01 năm 1 lần chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tổ chức 

tập huấn, hướng dẫn cho các điểm cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng đại lý với mình về 

các quy định pháp luật trong sử dụng và cung cấp dịch vụ Internet công cộng. 

3. Vào tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 01 hàng năm báo cáo cho Sở Thông 

tin và Truyền thông tình hình phát triển, hoạt động của đại lý Internet trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng tính đến ngày 30/6 hoặc ngày 31/12, bao gồm: 

a) Danh sách đại lý Internet đang hoạt động; các điểm cung cấp dịch vụ tại khách 

sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê, tại các ký túc xá sinh viên, chung 

cư, công viên, khu hội chợ triển lãm,… và danh sách điểm cung cấp dịch vụ của chính 

doanh nghiệp tại văn phòng, điểm giao dịch của mình và tại các khu vực công cộng; 

b) Tiến độ và nội dung tập huấn đại lý 

c) Các kiến nghị và đề xuất (nếu có) 

4. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đại 

lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; phối hợp với Sở Thông 

tin và truyền thông và các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát 

hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của đại lý Internet, người sử dụng Internet 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi 
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điện tử 

1. Tuân thủ quy định tại Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và các quy định 

pháp luật có liên quan. 

2. Vào tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 01 hàng năm báo cáo cho Sở Thông 

tin và Truyền thông tình hình cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng tính đến ngày 30/6 hoặc ngày 31/12, bao gồm các nội dung : 

a) Tên (nguyên gốc và việt hóa), loại hình, nguồn gốc các trò chơi mà doanh 

nghiệp đang cung cấp; 

b) Tổng số lượng tài khoản đăng ký thực tế của từng trò chơi của doanh nghiệp 

tại thành phố Đà Nẵng; 

c) Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trong trò chơi; 

d) Số lượng máy chủ, địa điểm đặt máy chủ; 

e) Các kiến nghị và đề xuất nếu có. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi 

điện tử công cộng 

1. Người sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử trên mạng phải 

tuân thủ các quy định tại Điều 10 và Điều 37 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP; 

2. Khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụ trên Internet có nội dung chống lại 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội phải 

nhanh chóng thông báo cho người quản lý đại lý Internet, Sở Thông tin và Truyền 

thông hoặc UBND quận, huyện, xã, phường hay cơ quan công an gần nhất để xử lý. 

 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Trực tiếp giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định này và quy định của pháp luật. 

2. Cập nhật danh sách các trò chơi G1 (trò chơi có tương tác giữa người chơi qua 

hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cung cấp trò chơi) đã được phê duyệt nội dung, 

kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, 

kịch bản trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và thông báo 

cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn. 
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3. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện thanh tra, 

kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt 

động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng theo quy định 

của pháp luật. 

4. Báo cáo tình hình hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ truy Internet công 

cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố tính đến ngày 30/6 hoặc ngày 

31/12 cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo Mẫu số 

08a/BC. 

Điều 13. Công an thành phố 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan, 

UBND các quận, huyện và các doanh nghiệp viễn thông, Internet tổ chức thực hiện các 

biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ đảm bảo an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm đối 

với hoạt động cung cấp dịch Internet và trò chơi điện tử trên mạng. 

2. Chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm các 

quy định pháp luật về đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp, sử dụng 

dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng. 

Điều 14. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố 

Hướng dẫn các chủ điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và cung cấp trò 

chơi điện tử công cộng thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy tại các điểm cung 

cấp dịch vụ. 

Điều 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm các quy 

định pháp luật về văn hoá trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò 

chơi điện tử trên mạng. 

Điều 16. Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho học sinh và đội ngũ 

cán bộ, giáo viên sử dụng các dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng lành mạnh, 

hiệu quả. 

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời 

các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 

và trò chơi điện tử trên mạng trong trường học và của học sinh, cán bộ, giáo viên. 

3. Chỉ đạo các trường học thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo đúng các quy 

định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng 

trong trường học. 
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Điều 17. UBND các quận, huyện 

1. Tổ chức cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh dịch vụ truy nhập Internet công cộng, giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

2. Chỉ đạo Đội liên ngành, Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan chức năng liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên mạng tại địa phương. 

3. Vào tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 01 hàng năm báo cáo tình hình hoạt 

động của điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng tại địa phương tính đến ngày 30/6 hoặc ngày 31/12 cho Sở Thông tin và 

Truyền thông theo Mẫu số 08b/BC. 

 

CHƯƠNG VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ 

chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo 

cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

                                                  

Mẫu số 01a/GCN 
 

(ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN/HUYỆN………….) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số GCN: ……………. ………, ngày … tháng … năm 20… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Có giá trị đến ngày …. tháng …. năm ……) 

Cấp lần đầu ngày … tháng … năm ……… 

Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày … tháng … năm …… 
 

(Áp dụng đối với chủ điểm là cá nhân) 

 
 (ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……………………….) 

 

CHỨNG NHẬN 
 

* Họ và tên chủ điểm:............................................................................................ 

* Số CMND: ……………; Ngày cấp: …/…/…… ; Nơi cấp:………………….. 

* Địa chỉ nơi ở hiện tại: ….:.................................................................................. 

* Điện thoại (Tel):.................................. Fax:....................................................... 

* Email:………………………..………………………………………………… 

* Số giấy chứng nhận ĐKKD: ………………………………………………….. 

 

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các 

quy định sau đây: 

1. Tên điểm: …….…………………………………………………..…………… 

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, thành 

phố):…............................................................................................................................... 

3. Tổng diện tích các phòng máy (m2): …………...……………….……………. 

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại 

điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, 

duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định 

tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./. 
 

 CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN 
(Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu) 
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Mẫu số 01b/GCN 

 
(ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN/HUYỆN………….) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số GCN: ……………. ………, ngày … tháng … năm 20… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Có giá trị đến ngày …. tháng …. năm ……) 

Cấp lần đầu ngày … tháng …  năm ……… 

Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày … tháng … năm …… 
 

(Áp dụng đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

 
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………………………. 

 

CHỨNG NHẬN 
 

* Tên chủ điểm:...................................................................................................... 

* Số giấy chứng nhận ĐKKD hoặc số quyết định thành lập: ……….…………... 

* Địa chỉ trụ sở chính: ……................................................................................... 

* Điện thoại (Tel):....................................... Fax:................................................... 

* Email:………………………..………………………………………………… 

 

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các 

quy định sau đây: 

1. Tên điểm: …………………………………………………………………….. 

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, thành 

phố):…............................................................................................................................... 

3. Người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

a) Họ và tên:……………………………………………. 

b) Điện thoại: …………………..…….….. 

* Số CMND: ……………; Ngày cấp: …/…/…… ; Nơi cấp:………………….. 

3. Tổng diện tích các phòng máy (m2): …………...……………….……………. 

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại 

điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, 

duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định 

tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./. 
 

 CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN 
(Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu) 
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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 

Số: 28/2014/QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 06  tháng 9  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức 

cai nghiện ma túy 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 phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp 

xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động 

của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối 

với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; 

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 

tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Công an 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP 

ngày 09/9/2010 của Chính phủ; 

Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng 

dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

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

245/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ 

chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm 

tra việc thực hiện Quy chế này. 

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

định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành 

Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 

và Điều 30 Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, 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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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ  

Phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND  

ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định hình thức, thời gian, thẩm quyền, quy trình phối hợp lập 

hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Hình thức cai nghiện ma túy 

1. Cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng 

Là hoạt động cai nghiện theo phương thức cắt cơn giải độc tại Trung tâm Y tế 

các quận, huyện hoặc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng (sau đây viết tắt là cơ sở điều trị), 

sau đó được chuyển về gia đình để tiếp tục thực hiện quy trình cai nghiện tại gia đình 

- cộng đồng theo quy định của pháp luật. Cai nghiện tại gia đình - cộng đồng có hai 

biện pháp là cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. 

2. Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện 

a) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện là hoạt động cai nghiện theo phương 

thức cách ly khỏi môi trường gia đình và cộng đồng, người nghiện được chuyển đến 

cơ sở cai nghiện để được điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe, lao động trị liệu, giáo dục 

hành vi nhân cách, dạy nghề. 

b) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập có hai biện pháp là cai nghiện 

tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. 

c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ngoài công lập chỉ thực hiện biện pháp 

cai nghiện tự nguyện. 

Điều 3. Thời gian áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy 

1. Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma tuý bắt buộc tại gia 

đình - cộng đồng là từ 03 tháng đến 06 tháng. 

2. Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-

06 thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm), tại các cơ sở cai nghiện ngoài công lập 

được thực hiện theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.  
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3. Thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm được thực hiện theo quy 

định tại Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 4. Xác định nghiện và thẩm quyền xác định nghiện ma túy 

1. Xác định người nghiện ma túy dựa vào các yếu tố sau: 

a) Đã có hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng ma túy trái phép lưu trữ tại địa phương, 

các ngành chức năng (trừ những hồ sơ đã quá 04 năm), hoặc văn bản tự khai báo của 

thân nhân gia đình, của bản thân người nghiện. 

b) Có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. 

2. Thẩm quyền xác định nghiện ma túy được thực hiện theo quy định của pháp 

luật.  

Điều 5. Tổ chức quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời 

gian lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Cơ sở quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ 

lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Uỷ ban nhân dân 

thành phố quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý), Cơ sở quản lý được 

đặt tại thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

2. Người nghiện ma túy được phát hiện trên địa bàn thành phố nhưng không có 

nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc thì được đưa vào Cơ sở quản lý quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức xã hội có nhiệm vụ quản lý giáo dục người nghiện ma túy không có 

nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh thành phố. 

4. Tổ chức bộ máy của Cơ sở quản lý, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma 

túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian quản lý tại Cơ sở do Uỷ ban nhân dân 

thành phố quyết định. 

Điều 6. Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện 

bắt buộc tại Trung tâm 

 1. Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

quyết định thành lập gồm: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm tổ 

trưởng; Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Y tế và Trưởng Công an quận, huyện 

làm thành viên. 

2. Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ làm việc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu quyết 

từng trường hợp cụ thể, kết luận đề nghị theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết 

bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về ý kiến của Tổ trưởng tổ  thẩm định hồ sơ.  

Điều 7. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp cai nghiện 

1. Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện 

và cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở 

cai nghiện ngoài công lập, cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm được thực hiện 
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theo quy định của pháp luật.  

2. Thẩm quyền quyết định tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện vào cai 

nghiện tại Trung tâm được thực hiện theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố. 
 

Chương II 

QUY TRÌNH PHỐI HỢP LẬP VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, THỦ TỤC   

CAI NGHIỆN MA TÚY  

Điều 8. Quy trình lập hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện 

tại gia đình - cộng đồng 

1. Bản thân và gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện 

và đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng với Tổ công tác cai 

nghiện của xã, phường. 

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Tổ công 

tác cai nghiện tại gia đình - cộng đồng (sau đây viết tắt là Tổ công tác cai nghiện) phối 

hợp với gia đình và bản thân người nghiện ma túy thống nhất kế hoạch cai nghiện và 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường. 

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã, phường quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình - cộng đồng. 

4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện 

pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình - cộng đồng, Tổ công tác cai nghiện phối 

hợp với gia đình người đăng ký cai nghiện ma túy triển khai thực hiện kế hoạch cai 

nghiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Quy trình phối hợp lập hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện 

ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng 

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ do Công an xã, 

phường đề nghị, Tổ công tác cai nghiện thẩm tra hồ sơ, xây dựng kế hoạch cai nghiện, 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường xem xét, quyết định. 

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Uỷ nhân 

dân xã, phường xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại 

gia đình - cộng đồng. 

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện 

pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng, Tổ công tác cai nghiện phối 

hợp với gia đình người nghiện ma tuý triển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 10. Quy trình lập hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy tự 

nguyện vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ngoài công lập 
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Thực hiện theo quy định của pháp luật và Đề án tổ chức hoạt động của cơ sở cai 

nghiện ngoài công lập được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 11. Quy trình phối hợp lập hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người nghiện ma 

túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm 

1. Bản thân hoặc gia đình người nghiện ma túy làm đơn, tự giác khai báo tình 

trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm, gửi đến Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường. 

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã, phường kiểm tra xác nhận vào đơn và chuyển hồ sơ đến Chi cục Phòng, 

chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Phòng, 

chống tệ nạn xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem xét, quyết định. 

4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chi 

cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội quyết định tiếp nhận người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm. 

5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được quyết định nhưng đối tượng 

không đến Trung tâm để tự nguyện cai nghiện thì quyết định tiếp nhận người nghiện 

ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm không còn hiệu lực. 

Điều 12. Quy trình phối hợp lập và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 

1. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện người có hành vi sử 

dụng ma túy trái phép các cơ quan, đơn vị chức năng địa phương thực hiện lập hồ sơ 

đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp 

luật gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, thông báo bằng văn 

bản về việc lập hồ sơ đến người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ được biết.  

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của cơ 

quan lập hồ sơ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện triệu 

tập và chủ trì cuộc họp Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị. 

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc cuộc họp thẩm định hồ 

sơ, Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm gửi văn bản đã xác định tính pháp lý hồ sơ 

đề nghị đến Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn tất hồ sơ gửi 

Tòa án nhân dân quận, huyện. 

4. Hồ sơ gửi Tòa án nhân dân quận, huyện gồm:  

a) Toàn bộ hồ sơ đề nghị của cơ quan lập hồ sơ.  

b) Biên bản cuộc họp Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị. 

c) Văn bản xác định tính pháp lý hồ sơ đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp. 
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d) Văn bản đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.   

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, tham 

mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hằng năm, dài hạn về công tác cai 

nghiện ma túy. 

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác cai nghiện tại Trung tâm và tại Cơ sở quản lý người 

nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn 

thể, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa 

bàn thành phố. 

c) Chỉ đạo ngành dọc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp triển khai thực 

hiện công tác cai nghiện ma túy. 

d) Ban hành và hướng dẫn các biểu mẫu về cai nghiện ma túy. 

đ) Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo và đề xuất giải quyết những vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này với Uỷ ban nhân dân thành phố. 

2. Sở Y tế 

a) Hướng dẫn thủ tục xác định nghiện ma túy và tập huấn cho y sĩ, bác sĩ thuộc 

Trạm Y tế xã, phường, Trạm xá cơ sở cai nghiện, Trung tâm Y tế các quận, huyện, các 

bệnh viện có tổ chức điều trị nghiện ma túy. 

b) Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường phối hợp với Tổ công tác cai nghiện trong 

việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, xác định nghiện ma túy; chỉ 

đạo Trung tâm Y tế quận, huyện, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thực hiện điều trị cắt 

cơn nghiện ma túy theo quy chế này. Hướng dẫn việc thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối 

với người nghiện ma túy mắc bệnh tâm thần có hành vi nguy hiểm cho xã hội.  

c) Hướng dẫn phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp; kiểm tra việc thực hiện 

các quy định chuyên môn trong hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, phục hồi sức 

khỏe cho người cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, cơ sở cai nghiện.  

d) Chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận, cứu chữa, quản lý người cai nghiện ma túy tại 

gia đình - cộng đồng, học viên tại Trung tâm, người nghiện ma tuý không có nơi cư trú 

ổn định đang được quản lý mắc các bệnh nặng do gia đình, Tổ công tác cai nghiện, 

Trung tâm, Cơ sở quản lý chuyển đến; tiếp nhận điều trị người nghiện ma túy mắc bệnh 

tâm thần. 

3. Công an thành phố 

a) Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với các ngành chức năng giúp Uỷ ban 

nhân dân xã, phường lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy. Đồng 
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thời, tổ chức đưa người đã có quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc vào 

cai nghiện tại Trung tâm. 

b) Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ, hướng dẫn 

sử dụng các loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho cán bộ cơ sở điều trị, Trung tâm, Cơ 

sở quản lý theo đề nghị của các cơ quan chủ quản. 

c) Hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, phối hợp với các ngành chức năng 

bảo đảm an toàn, xử lý các tình huống xấu xảy ra trong quá trình tổ chức, thực hiện cai 

nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, tại Trung tâm, tại Cơ sở quản lý. 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý người cai nghiện ma túy 

tại gia đình - cộng đồng, học viên tại Trung tâm, người nghiện ma tuý không có nơi cư 

trú ổn định đang được quản lý tại Cơ sở quản lý có hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố 

Chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý và các Đồn Biên phòng 

khi phát hiện người có hành vi sử dụng ma túy trái phép hoặc có dấu hiệu nghiện ma 

túy trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ vi phạm pháp luật thì lập biên bản, thông báo 

và bàn giao cho cơ quan Công an xã, phường nơi người vi phạm cư trú; hoặc cơ quan 

Công an nơi Đồn Biên phòng đóng trụ sở đối với trường hợp người vi phạm không có 

nơi cư trú ổn định.  

5. Sở Nội vụ  

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ 

chức bộ máy và hoạt động của Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cư trú 

ổn định. 

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Uỷ ban nhân 

dân các quận, huyện thành lập Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm. 

6. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

a) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí công tác cai nghiện ma túy tại gia đình 

- cộng đồng đối với các xã, phường; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ 

làm công tác cai nghiện ma túy.  

b) Quyết định thành lập Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ và chỉ đạo Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, Phòng Tư pháp quận, huyện, Uỷ ban nhân 

dân xã, phường phối hợp trong việc lập và thẩm định hồ sơ, thi hành quyết định áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

c) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường thành lập Tổ công tác cai nghiện theo 

quy định của pháp luật. Chính sách hỗ trợ đối với Tổ công tác cai nghiện được thực 

hiện theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

d) Kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng ở địa phương. 

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy theo quy định. 
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đ) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường hỗ trợ tạo điều kiện cho những người 

đã chấp hành xong các biện pháp cai nghiện ma túy tạo việc làm, sớm hòa nhập cộng 

đồng và phòng, chống tái nghiện ma túy.  

7. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

a) Quyết định thành lập Tổ công tác cai nghiện theo quy định của pháp luật. Xây 

dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động cai nghiện ma túy 

tại gia đình - cộng đồng. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác cai nghiện tổ chức cai nghiện ma túy tại gia 

đình - cộng đồng. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy 

theo quy định. 

c) Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung 

tâm; hướng dẫn gia đình có người nghiện và đoàn thể xã hội địa phương tham gia quản 

lý người nghiện trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy 

bắt buộc tại Trung tâm. 

d) Thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức 

khoẻ, nhân cách và sớm hòa nhập cộng đồng. 

đ) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã chấp hành xong quyết định cai nghiện ma 

túy được học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất - kinh doanh và tiếp cận với các 

dịch vụ y tế, xã hội; tích cực phòng, chống tái nghiện ma túy.  

Điều 14. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố và các đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện như sau: 

1. Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện rút gọn 

quy trình, đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ 

và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, 

thủ tục xét xử đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh, Thành 

Đoàn Đà Nẵng và các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố đẩy mạnh việc vận động 

người nghiện và thân nhân gia đình người nghiện ma tuý tự giác khai báo tình trạng 

nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện; đồng thời, tích cực phối hợp triển 

khai thực hiện Quy chế này. 

Điều 15. Chế độ báo cáo 

1. Định kỳ hằng tháng, quý, năm, các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân 

các quận, huyện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cai nghiện về Uỷ ban 

nhân dân thành phố thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành 

phố để tổng hợp. 



   

51 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo 

Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
TM. UỶ 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 
 

Số: 29/2014/QĐ-UBND 
 

  Đà Nẵng, ngày  06  tháng 9  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

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 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

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

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

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

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân luồng tuyến và 

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

thành phố Đà Nẵng.   

 

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 

hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 

và thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2007 của UBND 

thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức giao thông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

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

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

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

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

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

 

 
 

QUY ĐỊNH 
 

Về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện  

tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29  /2014/QĐ-UBND 

ngày 06  tháng 9  năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 
 

 

Chương I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Phân luồng tuyến và thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ và xe máy chuyên dùng trên các tuyến Quốc lộ, đường đô thị và đường 

ĐT. 

2. Trách nhiệm quản lý, triển khai các nội dung về phân luồng tuyến và thời gian 

hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ của các cơ quan có liên 

quan. 

 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng  

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tham gia giao thông của các 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố; 

2. Các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố, UBND các 

quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý và hoạt động của các 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 3. Giờ cao điểm là giờ có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ lưu thông lớn nhất trong ngày trên các tuyến đường giao thông và được quy 

định cụ thể như sau: 

1. Buổi sáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút;  

2. Buổi chiều: Từ 16 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút. 

 

Điều 4. Các tuyến đường trục   

1. Tuyến đường trục I bao gồm: Quốc lộ Nam hầm Hải Vân, Tạ Quang Bửu, 

Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng, đường số 5 KCN Hòa Khánh;  

2. Tuyến đường trục II bao gồm: Quốc lộ 14B đoạn đi qua địa phận thành phố 

Đà Nẵng, đường Lê Văn Hiến, đường Trần Đại Nghĩa, đường 2 Tháng 9 (đoạn từ 

đường dẫn vào cầu Tuyên Sơn đến đường Cách Mạng Tháng Tám), đường Bùi Quốc 
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Hưng (đoạn từ Ngô Quyền đến Vân Đồn), đường Vân Đồn (đoạn từ đường Bùi Quốc 

Hưng đến đường Chu Huy Mân), Chu Huy Mân (đoạn từ Vân Đồn đến Ngô Quyền). 

3. Tuyến đường trục III: đường vành đai phía Nam thành phố. 

 

Điều 5. Người điều khiển phương tiện vận tải tham gia giao thông đường bộ (trừ 

xe ưu tiên theo quy định của pháp luật) khi tham gia hoạt động tại thành phố Đà Nẵng 

phải chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các quy định sau 

đây: 

 1. Tuân thủ các quy định về giờ cao điểm và hoạt động đúng luồng tuyến cho 

phép tại Quy định này; 

 2. Khi có nhu cầu dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm đỗ xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe; 

hoạt động trong giờ cao điểm (đối với những xe quy định cấm hoạt động trong giờ cao 

điểm); hoạt động trên các tuyến đường không cho phép hoạt động; chở hàng quá tải, 

quá khổ, xe bánh xích, xe chuyên dùng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

phép. 

3. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ không để xe qua đêm dưới 

lòng đường, vỉa hè; trừ trường hợp đỗ xe để xếp dỡ hàng hóa đã có giấy phép. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

          Điều 6. Đối với xe ô tô chở hàng không trả và nhận hàng tại thành phố Đà 

Nẵng 

1. Chỉ được phép lưu thông trên các tuyến đường sau: tuyến Quốc lộ 1A (đoạn 

từ Hòa Phước đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến 

Hòa Khương), đường Quốc lộ Nam hầm Hải Vân (đoạn qua địa phận thành phố Đà 

Nẵng). 

2. Đối với các xe ô tô chở hàng không được phép vào hầm Hải Vân thì được 

phép lưu thông Quốc lộ 1A (từ đèo Hải Vân đến đường Tạ Quang Bửu), đường Tạ 

Quang Bửu), Quốc lộ Nam hầm Hải Vân, Quốc lộ 14B (đoạn từ Hòa Khương đến cầu 

vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến Hòa Phước) và ngược 

lại. 

 

Điều 7. Đối với ôtô chở hàng có trọng tải dưới 1,5 tấn  

Được hoạt động 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường thuộc thành phố, trừ những 

tuyến đường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định. 

 

Điều 8. Đối với ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên  

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

này;  

 2. Được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường sau: 
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 a) Trên cả tuyến bao gồm: Nguyễn Tất Thành, 3 tháng 2, Trần Cao Vân, Tôn 

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

Xuân Thủy, Ông Ích Đường, Phạm Hùng, Nguyễn Sinh Sắc, Phan Văn Định, Hoàng 

Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Võ Chí Công, ĐT605;  

 b) Trên từng đoạn đường bao gồm: 

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

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

 - Đường Điện Biên Phủ: đoạn từ ngã ba Huế đến đường Nguyễn Tri Phương; 

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

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

Hữu Thọ; 

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

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

Sơn; 

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

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

Nghị; 

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

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

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

đoạn, tuyến đường và cầu. 

4. Không được hoạt động trên các tuyến đường còn lại. 

 

Điều 9. Ôtô con, ôtô taxi, ôtô chở khách du lịch và khách theo hợp đồng  

Được hoạt động 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường thuộc thành phố, trừ những 

tuyến đường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định. 

 

Điều 10. Xe buýt  

 Được hoạt động 24/24 giờ theo các lộ trình tuyến được UBND thành phố phê 

duyệt. 

 

Điều 11. Ôtô khách hoạt động theo tuyến cố định 

 1. Được hoạt động 24/24 giờ trên các luồng tuyến theo tuyến cố định được cơ 

quan quản lý theo phân cấp chấp thuận. 

           2. Đối với ô tô khách hoạt động tuyến cố định trên trục Bắc - Nam không có 

tuyến đến Đà Nẵng thì chỉ được phép lưu thông trên các tuyến: Quốc lộ 1A (đoạn từ 

ranh giới Tp Đà Nẵng đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa 

Cầm đến hết ranh giới Tp Đà Nẵng), đường Quốc lộ Nam hầm Hải Vân (đoạn qua địa 

phận thành phố Đà Nẵng). 

3. Đối với ô tô khách hoạt động tuyến cố định từ Hội An đi các tỉnh phía Bắc và 

ngược lại mà không có tuyến đến Đà Nẵng chỉ được phép lưu thông trên các tuyến: 

Trần Đại Nghĩa, đường vành đai phía Nam thành phố, Quốc lộ 1A (đoạn từ đường vành 
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đai phía Nam thành phố đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa 

Cầm đến hết ranh giới Tp Đà Nẵng), đường Quốc lộ Nam hầm Hải Vân (đoạn qua địa 

phận thành phố Đà Nẵng) và ngược lại. 

 

Điều 12. Đối với xe máy chuyên dùng 

Chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường quy định tại Điều 

4 Quy định này và các tuyến đường tỉnh (ĐT).  

 

Điều 13. Ô tô thu gom rác  

Được hoạt động ngoài giờ cao điểm trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn 

thành phố, trừ những tuyến đường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định.  

 

Điều 14. Thời gian hoạt động cụ thể quy định cho một số loại xe 

 1. Ô tô chở đất, cát, chất thải từ công trường ra hoặc ngược lại: Chỉ được hoạt 

động từ 22 giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút, trừ những công trình trọng điểm có sự cho 

phép của UBND thành phố và các trường hợp có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; 

2. Ô tô chuyên dùng phục vụ cho việc hút hầm vệ sinh: Chỉ được hoạt động từ 

08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút và từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút. 

 

Điều 15. Thẩm quyền cấp phép  

Sở Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên 

dùng dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm đỗ xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe; hoạt động trong giờ 

cao điểm; hoạt động trên các tuyến đường ngoài các tuyến đường cho phép hoạt động. 

 

Điều 16. Thủ tục cấp phép 

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm 

a) Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (nếu chủ phương tiện không trực 

tiếp đến nộp hồ sơ cấp phép phải có giấy ủy quyền của chủ phương tiện theo quy định 

hiện hành) hoặc giấy giới thiệu (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh 

nghiệp); 

b) Công văn của cơ quan hoặc tổ chức, đơn của cá nhân có nhu cầu vận chuyển 

hoặc được phục vụ, trình bày rõ lý do, số lượng phương tiện, địa điểm, lộ trình (có sơ 

đồ kèm theo), thời gian lưu thông cần được cấp phép;  

c) Giấy tờ phương tiện (photo kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận 

đăng ký xe, sổ kiểm định kỹ thuật; 

e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe 

thuê); 

2. Thời gian giải quyết cấp giấy phép không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

3. Thời hạn của giấy phép được cấp theo yêu cầu của đơn vị, cá nhân nhưng tối 

đa không quá 30 ngày; Riêng đối với các loại xe phục vụ công ích, thời hạn của giấy 
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phép được cấp tối đa theo thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

4. Nội dung giấy phép cấp cho xe có nhu cầu dừng xe hoặc đỗ xe tại nơi cấm đỗ 

xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe và hoạt động trong giờ cấm phải ghi rõ thời gian và địa 

điểm cho phép; 

5. Lệ phí cấp Giấy phép được thực hiện theo quy định hiện hành. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 17. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm 

           1. Tổ chức xác định và công bố tải trọng trên từng đoạn đường, tuyến đường và 

các cầu; lắp đặt biển báo quy định sức chịu tải và giới hạn về kích thước của cầu và 

đường trên địa bàn thành phố; 

 2. Lập kế hoạch trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện việc lắp 

đặt biển báo hiệu đường bộ phù hợp với Quy định này; 

3. Chủ trì, phối hợp Công an thành phố, UBND các quận huyện tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, theo dõi thực hiện Quy định này trên địa bàn thành phố; 

 4. Hướng dẫn và ban hành cụ thể phù hiệu dán trên kính xe phía trước đối với 

từng loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ được cấp giấy phép theo Quy định 

này, để thuận lợi cho việc kiểm tra và kiểm soát. Tổ chức cấp giấy phép và phù hiệu 

cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng hoạt động 

trên địa bàn thành phố theo Quy định này; 

          5. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện Quy định này của người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

và xe máy chuyên dùng hoạt động trên địa bàn thành phố; xử lý theo thẩm quyền đối 

với các hành vi vi phạm.  
  

Điều 18. Công an thành phố có trách nhiệm 

1. Phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các quận huyện tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, theo dõi thực hiện Quy định này trên địa bàn thành phố; 

2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định này của người điều khiển các 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng hoạt động trên địa 

bàn thành phố; xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm. 

 

Điều 19. Sở Tài chính có trách nhiệm 

1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố bố trí kinh phí cho 

công tác xác định, công bố tải trọng cầu, đường và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ trên 

địa bàn thành phố; 

2. Hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép theo quy định 

hiện hành. 
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Điều 20. UBND các quận, huyện có trách nhiệm 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp với các cơ quan 

chức năng tổ chức triển khai các nội dung tổ chức giao thông theo quy định; đồng thời 

tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm; 

2. Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục nhân dân tại địa phương và theo dõi chấp hành các quy định của pháp 

luật về giao thông đường bộ và Quy định này khi tham gia giao thông đường bộ trên 

địa bàn thành phố; 

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thiết lập và duy trì 

trật tự an toàn giao thông ở địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 

kiểm tra việc thực hiện Quy định này thuộc phạm vi quản lý. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 21. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này sẽ 

được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

  

 Điều 22. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật. 

          Điều 23. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương, 

tổ chức và cá nhân phản ảnh về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, tổng hợp, trình 

UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 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 

Số: 30 /2014/QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 10  tháng  9  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

các sản phẩm lưu niệm 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, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1281/TTr-SCT ngày 

06 tháng 8 năm 2014,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát, 

kiểm tra việc triển khai 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 55/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản 

phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương; 

Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Trưởng ban 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

                    

     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 

Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  

các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30  /2014/QĐ-UBND ngày 10   tháng 9 năm 2014 

của UBND thành phố Đà Nẵng)  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định đối tượng, nội dung, trình tự đăng ký, thủ tục xét duyệt 

hỗ trợ đối với hoạt động sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên phạm vi thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các hiệp hội ngành 

nghề, các hội, hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi tắt là 

đơn vị) hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 

Điều 2. Sản phẩm lưu niệm được xem xét, hỗ trợ  

1. Sản phẩm lưu niệm (sau đây gọi tắt là sản phẩm) được xem xét hỗ trợ theo 

Quy định này phải là sản phẩm hoàn chỉnh, được sản xuất tại thành phố Đà Nẵng và 

đảm bảo các điều kiện chủ yếu sau: 

a) Thể hiện tính đặc trưng, riêng biệt của thành phố Đà Nẵng (sông, núi, biển…).  

b) Có tính độc đáo, sáng tạo, giá trị mỹ thuật.  

c) Được làm từ các chất liệu bảo đảm an toàn cho sức khỏe con người. 

d) Có dòng chữ “Đà Nẵng - Việt Nam” hoặc tên của một địa danh, công trình 

kiến trúc đặc trưng tại thành phố Đà Nẵng trên sản phẩm (nêu tại Mục III, Phụ lục I). 

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện nêu trên, sản phẩm đáp ứng các tiêu chí nêu 

tại Phụ lục I Quy định này được ưu tiên xem xét hỗ trợ.  

2. Không xem xét hỗ trợ đối với sản phẩm có nội dung trùng lắp với những sản 

phẩm đã được hỗ trợ trong các chương trình, dự án khác của nhà nước hoặc các sản 

phẩm đang lưu thông trên thị trường. 

 Điều 3. Kinh phí thực hiện 

Các khoản kinh phí hỗ trợ trong Quy định này được chi từ ngân sách thành phố.  
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Tháng 9 hàng năm, căn cứ nhu cầu và kế hoạch sản xuất của các đơn vị, Sở Công 

Thương tổng hợp, xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm, dự toán kinh phí cho năm 

sau và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cân đối, đề xuất UBND 

thành phố phê duyệt và bố trí vốn hỗ trợ vào dự toán chi ngân sách hàng năm. 

 Điều 4. Hội đồng thẩm định 

1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ 

trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm (viết tắt là Hội đồng thẩm định). 

2. Hội đồng thẩm định do lãnh đạo Sở Công Thương làm Chủ tịch Hội đồng, 

lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm thành viên Hội đồng có trách nhiệm thẩm định 

hồ sơ, đề xuất mức hỗ trợ và trình UBND thành phố phê duyệt. 

 

Chương II 

NỘI DUNG HỖ TRỢ  

Điều 5. Hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm, vay vốn, đầu tư đổi 

mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.  

1. Hỗ trợ kinh phí tổ chức sản xuất thử đối với các mẫu sản phẩm mới, trong đó 

ưu tiên hỗ trợ các mẫu sản phẩm được lựa chọn từ các cuộc thi sáng tác, thiết kế mẫu 

sản phẩm lưu niệm thành phố Đà Nẵng. Hình thức hỗ trợ theo định mức khoán trên cơ 

sở phương án sản xuất thử được UBND thành phố phê duyệt, với mức hỗ trợ tối đa là 

50% kinh phí tổ chức sản xuất thử, nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/đơn vị. 

2. Được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và các nguồn ưu đãi của 

nhà nước theo quỹ định. 

3. Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn lập dự án đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ; ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng chiến lược kinh doanh; thiết kế 

sản phẩm mới; tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên, nhiên vật liệu; sử dụng nguyên 

liệu nội địa thay thế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm. Mức hỗ trợ tối đa là 

50% chi phí cho một nội dung thuê tư vấn nhưng tổng cộng không quá 30 triệu 

đồng/đơn vị.   

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công 

nghệ mới trong các khâu sản xuất, xử lý môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu. 

Mức hỗ trợ tối đa là 50% giá trị máy móc thiết bị nhưng không quá 100 triệu đồng/đơn 

vị.  

Điều 6. Hỗ trợ kinh phí đào tạo 

Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo để bố trí việc làm cho người lao động sau khi 

đào tạo tại đơn vị theo hình thức hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng 

trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Mức hỗ trợ tối đa không quá 

500.000 đồng/người/tháng, thời gian đào tạo được hỗ trợ không quá 3 tháng cho một 

khóa đào tạo và mức hỗ trợ không vượt quá 50 triệu đồng/đơn vị. 

Điều 7. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh 
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Các đơn vị có nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh hoặc mở rộng dự án thì 

được xem xét bố trí đất trong các khu công nghiệp hoặc các khu vực quy hoạch của 

thành phố theo quy định hiện hành. 

Điều 8. Hỗ trợ xúc tiến thương mại 

1. Được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các hội chợ, triễn lãm trong nước. 

Cụ thể như sau: 

a) Hỗ trợ 100% kinh phí thuê 01gian hàng tiêu chuẩn (bao gồm mặt bằng và gian 

hàng) trong trường hợp tham gia các hội chợ, triển lãm do UBND thành phố Đà Nẵng 

tổ chức; hoặc các hội chợ, triển lãm khác được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng nhưng 

tối đa không quá 02 lần tham gia/năm. 

b) Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/gian hàng chuẩn khi tham gia các hội chợ chuyên 

ngành du lịch, quà tặng, hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, công 

nghiệp nông thôn tại các tỉnh, thành phố nhưng tối đa không quá 02 gian hàng chuẩn/lần 

tham gia và không quá 02 lần tham gia/năm. 

2. Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng, quầy hàng hoặc ký gửi, ủy thác mua bán sản 

phẩm tại các trung tâm, cửa hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm đặt tại các 

địa điểm cố định, lâu dài thu hút khách du lịch bao gồm: sân bay, bến tàu, nhà ga xe 

lửa, các điểm tham quan du lịch của thành phố (Bà Nà, Bảo tàng Chăm, Ngũ Hành 

Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Trạm dừng Hải Vân,…) và các địa điểm khác được bổ sung 

hàng năm với mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/đơn vị/năm và thời gian tính hỗ trợ tối 

đa là 02 năm. 

3. Hỗ trợ chi phí đăng ký sở hữu công nghiệp với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/nhãn 

hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp nhưng mức hỗ trợ tối đa cho một đơn vị không quá 3 

nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp/năm.  

4. Được miễn phí giới thiệu sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử thành phố; 

Cổng giao tiếp thương mại điện tử thành phố; Website Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Website Sở Công Thương.   

5. Được UBND thành phố ưu tiên xét chọn các sản phẩm thích hợp để làm quà 

tặng cho các đoàn khách đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.  

 

Chương III 

ĐĂNG KÝ, XÉT CHỌN, LẬP HỒ SƠ, THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

Điều 9. Đăng ký, xét chọn đơn vị tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm 

1. Hàng năm, các đơn vị có kế hoạch và khả năng sản xuất sản phẩm đáp ứng 

được các điều kiện, tiêu chí nêu tại Khoản 1, Điều 2 Quy định này tiến hành đăng ký 

tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm với Sở Công Thương theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 2, 

Phụ lục II Quy định này. 
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2. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao 

và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; UBND các quận, huyện và các cơ quan chuyên môn 

khác; các hiệp hội ngành nghề; hiệp hội doanh nghiệp xem xét, lựa chọn các đơn vị đủ 

điều kiện tham gia sản xuất sản phẩm, trình UBND thành phố phê duyệt. 

Điều 10. Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

1. Các đơn vị được tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm (có Quyết định phê 

duyệt của UBND thành phố) và có phát sinh các nội dung hoạt động thuộc các lĩnh vực 

được hỗ trợ theo quy định tại Chương II, tiến hành lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu 3, Phụ lục II của Quy 

định này và tùy theo từng trường hợp đề nghị hỗ trợ dưới đây yêu cầu phải có các văn 

bản, chứng từ sau: 

 a) Trường hợp hỗ trợ kinh phí sản xuất thử (nêu tại Khoản 1, Điều 5 của Quy 

định này): 

- Phương án sản xuất thử (phải có số lượng sản phẩm cần sản xuất thử, đơn giá 

sản xuất 01 sản phẩm, tổng kinh phí sản xuất thử, mức kinh phí đề nghị hỗ trợ và được 

đăng ký với Sở Công Thương trước khi tổ chức sản xuất thử); 

- Báo cáo kết quả, chi phí tổ chức sản xuất thử (kèm theo hình ảnh sản phẩm). 

 b) Trường hợp hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn lập dự án đầu tư máy móc, thiết bị 

công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng chiến lược kinh 

doanh; thiết kế sản phẩm mới; tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên, nhiên vật liệu; 

sử dụng nguyên liệu nội địa thay thế nguyên liệu nhập khẩu (nêu tại Khoản 3, Điều 5 

của Quy định này): 

- Hợp đồng tư vấn kèm theo Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã lập 

liên quan đến các nội dung được hỗ trợ nêu trên; 

- Các chứng từ thanh toán hợp đồng hợp lệ; 

c) Trường hợp hỗ trợ kinh phí đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao 

công nghệ mới trong các khâu sản xuất, xử lý môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật 

liệu (nêu tại Khoản 4, Điều 5 của Quy định này):  

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có liên quan; 

- Hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ và các chứng từ 

thanh toán hợp đồng hợp lệ.   

d) Trường hợp hỗ trợ kinh phí đào tạo (nêu tại Điều 6): 

 - Kế hoạch đào tạo của đơn vị;  

- Danh sách học viên đã tham gia khóa đào tạo có chữ ký của học viên; biên bản 

kiểm tra kết quả đào tạo; báo cáo kết quả đào tạo; 
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- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn giữa Thủ trưởng đơn vị với người lao động. 

e) Trường hợp hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triễn lãm trong nước (nêu tại 

Khoản 1, Điều 8 của Quy định này):    

- Thư mời tham gia hội chợ, triển lãm; 

- Chứng từ hợp lệ có liên quan đến khoản chi phí được hỗ trợ theo quy định; 

- Báo cáo kết quả đạt được sau khi tham gia hội chợ, triển lãm. 

g) Trường hợp hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng, quầy hàng hoặc ký gửi, ủy thác 

bán sản phẩm (nêu tại Khoản 2, Điều 8 của Quy định này): 

- Hợp đồng thỏa thuận thuê mặt bằng, quầy hàng hoặc ký gửi, ủy thác bán sản 

phẩm; 

- Chứng từ thanh toán hợp lệ có liên quan đến chi phí đã thực hiện. 

h) Trường hợp hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp 

đối với sản phẩm (nêu tại Khoản 3, Điều 8 của Quy định này): 

- Các giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Chứng từ hợp lệ có liên quan đến chi phí đã thực hiện. 

Điều 11. Thẩm định hồ sơ 

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các 

đơn vị; tổng hợp đề xuất và trình Hội đồng thẩm định xem xét hoặc chuyển cho các cơ 

quan chức năng khác thụ lý giải quyết theo phân công tại Khoản 2 Điều này; theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.  

2. Phân công thẩm định 

a) Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10, Hội đồng thẩm 

định có trách nhiệm: 

- Thẩm định phương án sản xuất thử sản phẩm của đơn vị đã đăng ký, trình 

UBND thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện. 

- Thẩm định sản phẩm sản xuất thử của đơn vị theo phương án được UBND 

thành phố phê duyệt sau khi kết thúc quá trình sản xuất thử. 

Căn cứ kết quả phê duyệt của UBND thành phố, Sở Công Thương thực hiện thủ 

tục chi hỗ trợ trong dự toán kinh phí đã phân bổ hàng năm. 

b) Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Điều 7 và từ Điểm b đến Điểm h, Khoản 

2, Điều 10, Hội đồng thẩm định tham mưu, đề xuất và trình UBND thành phố phê 

duyệt. 

c) Đối với các đề nghị hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các Website nêu tại Khoản 

4, Điều 8, Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND 

thành phố có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết.   
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d) Đối với các nội dung hỗ trợ khác nêu tại Chương II Quy định này, Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thực hiện. 
 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực 

hiện và theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết từ khâu lựa chọn đề cử đơn vị tham gia 

sản xuất sản phẩm theo Quy định này cho đến kết quả thực hiện và định kỳ 06 tháng 

tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thành phố để biết, chỉ đạo. 

Điều 13. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan có 

trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương giải quyết kịp thời đề nghị của các 

đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. 

Điều 14. Các đơn vị tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm có trách nhiệm quản 

lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng quy định. Đối với các đơn vị, cơ sở được 

UBND thành phố phê duyệt tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch theo Quyết 

định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà 

Nẵng tiếp tục thực hiện theo Quy định này.  

Điều 15. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng và các cơ quan 

thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Quy định này. 

Điều 16. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan chức năng 

có liên quan và các đơn vị phản ánh kịp thời với Sở Công Thương để tổng hợp, nghiên 

cứu, đề xuất và trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 Văn Hữu Chiến 
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Phụ lục I 

CÁC TIÊU CHÍ SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯU TIÊN XEM XÉT HỖ TRỢ   

(Ban hành kèm theo Quyết định số:30 /2014/QĐ-UBND ngày 10  tháng 9 năm 

2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

I. Hình thức, loại sản phẩm 

- Logo, mô hình, hình tượng thu nhỏ dùng để trang trí, 

- Tranh, ảnh, 

- Vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, 

 

II. Chất liệu sản phẩm 

- Đá, gốm sứ, thạch cao, thủy tinh, 

- Gỗ, quế, mây, tre, lá, 

- Vải, lụa, sợi, da, 

- Nguyên liệu tận dụng từ thiên nhiên: vỏ trai, vỏ ốc, các loại thủy hải sản… 

- Một số sản phẩm từ kim loại, 

  

III. Thể hiện đậm nét về di tích lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh; địa 

danh; các công trình mang tính đặc trưng riêng của Đà Nẵng 

- Thành Điện Hải, Khu di tích K20, Tượng đài Mẹ Nhu, 

- Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Chùa Quán Thế Âm, Chùa Linh Ứng, 

- Núi Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà, Bãi biển Mỹ Khê, Quần đảo Hoàng 

Sa, Cây đa Sơn Trà, 

- Tòa nhà Thành ủy, Tòa nhà HĐND-UBND thành phố, Trung tâm Hành chính 

Đà Nẵng, Cầu Sông Hàn, Cầu Thuận Phước, Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cảnh 

quan toàn tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, đường Nguyễn 

Tất Thành, 

- Logo Đà Nẵng, Logo - slogan du lịch Đà Nẵng, Logo Cuộc thi trình diễn pháo 

hoa quốc tế Đà Nẵng và các logo có tính sự kiện quốc tế khác được tổ chức tại Đà 

Nẵng, 

- Tên địa danh, công trình kiến trúc đặc trưng của thành phố Đà Nẵng do Hội đồng 

thẩm định xét chọn. 
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Phụ lục II 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30 /2014/QĐ-UBND ngày  10   tháng 9 năm 

2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)  

 

 

Mẫu 1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm hành 

phố Đà Nẵng (Dành cho các đơn vị đã đi vào hoạt động) 

Mẫu 2. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm  thành 

phố Đà Nẵng (Dành cho các nhà đầu tư mới) 

Mẫu 3. Đơn đề nghị hỗ trợ theo Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm  thành 

phố Đà Nẵng 
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Mẫu 1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm 

thành phố Đà Nẵng (Dành cho các đơn vị đã đi vào hoạt động) 

 

Tên đơn vị:................     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày........ tháng......... năm........ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN  

SẢN PHẨM LƯU NIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Dành cho các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động) 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng 

 

Tên đơn vị: ..............................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch: ....................................................................................................  

Địa điểm sản xuất:  ..................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh:  ..........................................................................................  

Tổng số vốn điều lệ: ................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Fax:  ...........................................................  

Người đại diện:.................................................Chức vụ:  .......................................  

 

CÁC THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP  

 

 I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HIỆN TẠI 

1. Tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh: ................................................................  

    Trong đó: - Vốn chủ sở hữu: ...............................................................................  

                     - Vốn vay: ...........................................................................................  

2. Tổng số lao động: ................................................................................................  

     Trong đó: Lao động gián tiếp:............................... Lao động trực tiếp: .............  

                      Cán bộ quản lý : ................................................................................  

3. Diện tích mặt bằng sản xuất: ...............................................................................  

4. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của cơ sở trong năm gần nhất: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm .... 
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 Doanh thu Triệu đồng  

 Giá trị xuất khẩu (nếu có) 1000 USD  

 Lợi nhuận (sau thuế) Triệu đồng  

 Nộp thuế  Triệu đồng  

 Thu nhập bình quân của người LĐ Tr.đồng/người/tháng  

5. Năng lực sản xuất hiện tại và sản lượng sản phẩm lưu niệm trong năm gần nhất: 

Stt Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Năng lực sản 

xuất 

Sản lượng 

thực tế năm... 

     

     

     

6. Thị trường tiêu thụ (trong nước và xuất khẩu): ..................................................  

 .................................................................................................................................  

7. Nguồn nguyên liệu (tại địa phương hay mua từ địa phương khác hay nhập 

khẩu? Nguồn nguyên liệu về lâu dài có gặp khó khăn gì không?): ........................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

8. Môi trường sản xuất (bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm, đã có hệ thống xử lý 

hay chưa?Hướng xử lý môi trường trong thời gian đến trong trường hợp sản xuất 

hiện nay gây ô nhiễm?) ........................................................................................... 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................  

9. Các tiêu chuẩn về quản lý, chất lượng đã đạt được (nếu có): .............................  

 .................................................................................................................................  

10. Các giải thưởng đã đạt được (nếu có): ..............................................................  

 .................................................................................................................................  

11. Hình ảnh, mẫu sản phẩm kèm theo. 

II. ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH KHI THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH 

1.  Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm đăng ký: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm .... 

 Doanh thu Triệu đồng  
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 Giá trị xuất khẩu (nếu có) 1000 USD  

 Lợi nhuận (sau thuế) Triệu đồng  

 Nộp thuế  Triệu đồng  

 Thu nhập bình quân của người LĐ Tr.đồng/người/tháng  

2. Năng lực sản xuất và sản lượng sản phẩm lưu niệm trong năm đăng ký: 

Stt Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Năng lực sản 

xuất 

Sản lượng dự 

kiến năm … 

     

     

     

3. Các dự án đầu tư mới nếu có (kèm theo bản photo của Dự án):……………… 

III. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

 Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin 

trên./. 

       

            Thủ trưởng đơn vị 

           (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 2. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm 

thành phố Đà Nẵng (Dành cho các nhà đầu tư mới) 

 

Tên đơn vị:................     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày........ tháng......... năm........ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN  

SẢN PHẨM LƯU NIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Dành cho các nhà đầu tư mới ) 

 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng 

 

Tên đơn vị: ..............................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch: ....................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh:  ..........................................................................................  

Tổng số vốn điều lệ: ................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Fax:  ...........................................................  

Người đại diện: .............................................. Chức vụ:  ........................................  

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án:  ...........................................................................................................  

2. Tổng vốn đầu tư: .................................................................................................  

     Trong đó: - Vốn tự có: ........................................................................................  

                      - Vốn vay: ..........................................................................................  

3. Địa điểm sản xuất dự kiến: ..................................................................................  

4. Diện tích mặt bằng sản xuất dự kiến: ..................................................................  

5. Sản phẩm và công suất sản xuất:.........................................................................  

 

Stt Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Năng lực sản 

xuất 

Sản lượng dự 

kiến năm … 
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6. Dự kiến nguồn nguyên liệu: ................................................................................  

7. Dự kiến thị trường tiêu thụ: .................................................................................  

8. Dự kiến số lượng lao động và nguồn lao động: ..................................................  

9. Dự báo tác động đối với môi trường và hướng xử lý (Ô nhiễm hay không ô 

nhiễm, có hệ thống xử lý hay không?): ...................................................................  

 .................................................................................................................................  

10. Kèm theo bản photo của Dự án 

11. Dự kiến sản phẩm sẽ sản xuất  

12. Dự kiến nội dung đề nghị hỗ trợ 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên./. 

       

           Thủ trưởng đơn vị 

           (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 3. Đơn đề nghị hỗ trợ theo Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm 

thành phố Đà Nẵng 

 

Tên đơn vị:.............     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày........ tháng......... năm........ 

                                

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

Theo Chương trình phát triển sản phẩm  

lưu niệm thành phố Đà Nẵng 

 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng 

Tên đơn vị: ..............................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch:  ...................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh: ...........................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Fax:  ...........................................................  

 Căn cứ Quyết định số…....... /2014/QĐ-UBND ngày……tháng…..năm 

2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số............./QĐ-UBND ngày…….tháng…..năm 20…  

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh sách các đơn vị được tham 

gia Chương trình phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng, 

 Cơ sở chúng tôi kính đề nghị UBND thành phố xem xét hỗ trợ đối với các 

nội dung cụ thể sau đây (kèm theo hồ sơ các văn bản, chứng từ chi tiết theo quy 

định): 

Stt Nội dung đề nghị hỗ trợ Kinh phí 

   

 Tổng cộng  

Bằng chữ: ......................................................................................................... 

(Các nội dung đề nghị khác nếu có cần ghi rõ) 

Chúng tôi xin cam đoan sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và 

đạt hiệu quả cao./. 

        Thủ trưởng đơn vị 

               (Ký tên và đóng dấu) 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Số: 31/2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

  Đà Nẵng, ngày  23  tháng  9  năm 2014 

   QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ thâm niên đối với giáo viên mầm non  

đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm tại  

các trường mầm non công lập 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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; 

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg  ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 

2011- 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT- BNV- BTC- BLĐTBXH  

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ 

Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

54/2011/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 

3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 

theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ qyu định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 

2011-2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1832/TTr-SNV ngày 25 

tháng 8 năm 2014 , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm tại các trường 

mầm non công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ thâm niên đối với nhà 
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giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của 

Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. 

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày 

ký. Việc hỗ trợ thâm niên đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Điều 1 Quyết 

định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014       

    Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ,Tài 

chính,Giáo dục và Đào tạo, , Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp, Chủ tịch UBND các quận, 

huyện, và Thủ trưởng các cơ quan , đơn vị  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: 32 /2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Đà Nẵng, ngày  26  tháng  9  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quyết  định số 28/2011/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Quy định về quản lý tổ chức, 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc 

UBND  thành phố Đà Nẵng  

 

UỶ 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 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 10 

năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế , cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 

cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND), cụ thể như 

sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 22 quy định về trách nhiệm, quyền 

hạn của Chủ tịch UBND thành phố như sau:  

 “3. Trực tiếp quản lý các chức danh: 

  a) Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố (trừ các 

chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý); cấp trưởng các chi cục, đơn 

vị sự nghiệp thuộc sở do UBND thành phố thành lập (trừ các tổ chức và cơ sở giáo dục 
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được giao thẩm quyền quản lý thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); cấp phó một số chi cục, 

đơn vị sự nghiệp do trung ương quy định thuộc hẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND 

thành phố “. 

       2. BBổ sung điểm đ vào khoản 1, Điều 23 về trách nhiệm, quyền hạn của Giám 

đốc sở, chủ tịch UBND quận, huyện trong công tác cán bộ như sau: 

       “Đ) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

Khoản 16, Điều 2 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 

10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc 

UBND quận, huyện, thị xã, thành phó thuộc tỉnh.” 

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

    Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, 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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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 33 /2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  02  tháng 10   năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 

của UBND 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 Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 

của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;  

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 756/TTr-SXD ngày 23 

tháng 9 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

“Điều 15. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng 

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình công 

cộng, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, 

tranh hoành tráng, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, biệt thự, 

nhà ở riêng lẻ trên các trục đường chính tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 47/QĐ-

UBND ngày 12/10/2012 và các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường 

≥10,5m thuộc các dự án quy hoạch xây dựng tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê và 

Sơn Trà; các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường >10,5m thuộc các dự 

án quy hoạch tại các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang; 
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2. UBND các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, 

nhà ở nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định 

tại Khoản 1 Điều này.” 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, 

phường, xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 



   

81 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

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

Số: 6714 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 22  tháng 9  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác 

Trung tâm dữ liệu 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 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về 

công nghiệp công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với 

trung tâm dữ liệu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

354/TTr-STTTT ngày 11 tháng 9 năm 2014, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và khai 

thác Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy chế nêu trên. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân 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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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

 

QUY CHẾ 

Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6714 /QĐ-UBND ngày  22 tháng 9 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu 

thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm dữ liệu).  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng thuộc UBND thành phố quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

tham gia quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước: là việc 

sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan 

nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân; hỗ trợ đẩy 

mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch. 

2. Hạ tầng kỹ thuật: là tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị 

ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng. 

3. An toàn an ninh thông tin: bao gồm các hoạt động quản lý, nghiệp vụ và kỹ 

thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và 

nội dung thông tin đối với nguy cơ tự nhiên hoặc do con người gây ra. Việc bảo vệ 

thông tin, tài sản và con người trong hệ thống thông tin nhằm bảo đảm cho các hệ thống 

thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin 

cậy. An toàn an ninh thông tin bao hàm các nội dung bảo vệ và bảo mật thông tin, an 

toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng. 

4. Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi 

pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh 

nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại 

giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.  
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5. Trung tâm dữ liệu (DC: Data Center): là hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà 

Nẵng và có thể hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, công dân. 

6. Cơ quan hành chính, sự nghiệp: là các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 

7. Cơ quan chủ sở hữu Trung tâm dữ liệu: là UBND thành phố Đà Nẵng. 

8. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý Trung tâm dữ liệu (gọi tắt là cơ quan quản 

lý): là Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. 

9. Cơ quan vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu (gọi tắt là cơ quan vận hành): 

là Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng. 

10. Người sử dụng: là tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ của Trung tâm 

dữ liệu. 

Điều 4. Kiến trúc và dịch vụ Trung tâm dữ liệu 

1. Kiến trúc của Trung tâm dữ liệu được chia làm các phân hệ sau đây: 

a) Phân hệ mạng và truyền dẫn: bao gồm các kết nối truyền dẫn nội mạng với 

băng thông từ 10 Gbps đến 20Gbps cho các điểm kết nối lớp phân phối và băng thông 

1Gbps cho các kết nối ở lớp truy cập. Việc kết nối Internet cho phép mở rộng khi có 

nhu cầu. Phân hệ mạng được chia làm nhiều vùng khác nhau, mỗi vùng được áp đặt 

các chính sách an ninh và truy cập riêng để phục vụ cho các mục đích khác nhau.  

b) Phân hệ an ninh: bao gồm các thiết bị có liên quan nhằm bảo đảm sự an toàn 

về thông tin cho lớp mạng, lớp ứng dụng, lớp Cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn xâm nhập 

trái phép vào các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu. Mỗi thiết bị trong phân hệ an ninh 

được thiết kế có tính dự phòng và bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. 

c) Phân hệ máy chủ: bao gồm hệ thống máy chủ đã được đầu tư phục vụ cho 

Chính quyền điện tử, với khả năng sẵn sàng cho việc mở rộng số lượng máy chủ trong 

tương lai. Hệ thống máy chủ có khả năng cung cấp năng lực tính toán cho nhiều nền 

tảng với nhiều mục đích khác nhau như ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin điện 

tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,… của thành phố. 

d) Phân hệ lưu trữ: là hệ thống quản trị với năng lực xử lý lưu trữ tập trung ở 

mức cao, khả năng lưu trữ lớn, có trang bị hệ thống băng từ để bảo đảm cho mục đích 

sao lưu, phục hồi dữ liệu cho toàn bộ hệ thống. Hệ thống được thiết kế bảo đảm khả 

năng mở rộng trong gia tăng dữ liệu trong tương lai. 

e) Phân hệ các hệ thống phụ trợ: bao gồm các hệ thống phụ trợ cho Trung tâm 

dữ liệu như hệ thống điện, điều hòa chính xác, thiết bị lưu điện, máy phát điện, sàn 

nâng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera an ninh,… được thiết kế tuân theo tiêu 

chuẩn TIA 942 - TIER 3 (tiêu chuẩn quốc tế về Trung tâm dữ liệu), bảo đảm các thiết 

bị luôn được hoạt động trong môi trường tiêu chuẩn, ổn định với độ dự phòng cao. 

2. Các dịch vụ của Trung tâm dữ liệu bao gồm: 
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a) Dịch vụ thuê và đặt tủ Rack 

b) Dịch vụ thuê đặt Rack Server 

c) Dịch vụ thuê máy chủ, máy chủ ảo 

d) Dịch vụ lưu ký (Hosting) 

e) Dịch vụ thuê thiết bị lưu trữ (Storage) 

f) Các dịch vụ CNTT có giá trị gia tăng khác 

Điều 5. Nguyên tắc về quản lý và khai thác Trung tâm dữ liệu 

1. Tuân thủ các nguyên tắc, biện pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29 

tháng 6 năm 2006. 

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định áp dụng đối với Trung 

tâm dữ liệu theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001:2013 về quản lý bảo mật 

thông tin do Tổ chức Chất lượng Quốc tế và Hội đồng Điện tử Quốc tế xuất bản vào 

ngày 25 tháng 9 năm 2013. 

3. Bảo đảm các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin theo quy định tại Quy chế 

bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của 

các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng, được ban hành tại 

Quyết định số 9976/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Đà 

Nẵng.  

4. Tuân thủ nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ 

liệu được quy định tại Điều 13 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

5. Cơ quan vận hành Trung tâm dữ liệu triển khai cung cấp các dịch vụ gia tăng 

cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và trên cơ sở khai thác hiệu quả 

hạ tầng Trung tâm dữ liệu. 

6. Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu phải tuân thủ các quy 

định của các cơ quan nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chịu trách 

nhiệm cho mọi hoạt động trên tài khoản truy cập của mình. 

7. Các văn bản từ cấp độ “Mật” trở lên khi chuyển sang dữ liệu điện tử lưu trữ 

tại Trung tâm dữ liệu phải được áp dụng các biện pháp an toàn bảo mật theo quy định 

của pháp luật. 

 

Chương II 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

Điều 6. Những quy định chung 

1. Quy định đối với nhân viên vận hành 



   

86 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

a) Thời gian làm việc: Chia thành 03 ca: 

- Ca 1: từ 06g30 đến 13g30; 

- Ca 2: từ 13g30 đến 21g30; 

- Ca 3: từ 21g30 đến 06g30. 

b) Đi làm đúng thời gian quy định và đảm bảo giờ làm việc; khi làm việc phải 

đeo thẻ chức danh, mặc đồng phục theo quy định. 

c) Trong quá trình trực và làm việc tại Trung tâm dữ liệu phải tuân thủ nghiêm 

ngặt theo các quy trình, quy định và nội quy lao động. 

d) Cán bộ quản lý, nhân viên vận hành không được mang, sử dụng các thiết bị 

điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử cá nhân khác 

(máy chụp hình, máy quay phim, thiết bị lưu trữ,…) vào bên trong Trung tâm dữ liệu. 

e) Cán bộ quản lý, nhân viên vận hành truy cập, khai thác thông tin tại Trung 

tâm dữ liệu theo trách nhiệm và phân quyền được quy định; việc khai thác thông tin 

phải bảo đảm nguyên tắc bảo mật, không được tự ý cung cấp thông tin ra bên ngoài.  

2. Quy định đối với tổ chức, cá nhân đăng ký tham quan Trung tâm dữ liệu: 

a) Yêu cầu: Không được mang các thiết bị điện tử cá nhân (điện thoại, máy chụp 

hình, máy quay phim, thiết bị lưu trữ,…) khi tham quan. 

b) Thủ tục: Các tổ chức, cá nhân đến đăng ký tham quan cần có các giấy tờ sau: 

- Đơn đề nghị tham quan Trung tâm dữ liệu (theo Mẫu số 01); 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị; 

- Danh sách những người tham quan (có thông tin về số CMND hoặc số Hộ 

chiếu kèm theo); 

c) Thời gian tham quan: trong giờ làm việc hành chính, cụ thể: 

- Buổi sáng: từ 08g00 đến 11g00; 

- Buổi chiều: từ 14g00 đến 17g00. 

3. Quy định đối với người sử dụng dịch vụ tại Trung tâm dữ liệu: 

a) Yêu cầu:  

- Tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy trình, quy định làm việc tại Trung tâm dữ 

liệu;  

- Không được mang, sử dụng các thiết bị điện thoại, máy tính xách tay, máy tính 

bảng hoặc các thiết bị điện tử cá nhân khác (máy chụp hình, máy quay phim, thiết bị 

lưu trữ,…) khi vào bên trong Trung tâm dữ liệu. 

b) Thủ tục: người sử dụng đăng ký làm việc tại Trung tâm dữ liệu cần có các 

giấy tờ sau: 

- Phiếu yêu cầu về việc vào ra Trung tâm dữ liệu (theo Mẫu số 05); 
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- Các thiết bị điện tử chuyên dùng đưa vào/ra Trung tâm dữ liệu phải đăng ký 

(theo Mẫu số 06). 

Điều 7. Quy định về quản lý mật khẩu 

1. Lãnh đạo cơ quan vận hành Trung tâm dữ liệu có trách nhiệm tiếp nhận mật 

khẩu quản trị hệ thống sau khi hệ thống được bàn giao và đưa vào sử dụng; sau đó tiến 

hành bàn giao cho cán bộ quản lý hệ thống có biên bản kèm theo, lưu vào nơi an toàn 

(cho vào phong bì, để vào tủ có khóa).  

2. Nhân viên vận hành được giao mật khẩu quản trị hệ thống từ cán bộ quản lý 

hệ thống phải thực hiện đổi mật khẩu sau khi tiếp nhận trong vòng 01 ngày. Việc đổi 

mật khẩu quản trị hệ thống phải tuân thủ theo đúng quy định hướng dẫn về mật khẩu 

do cơ quan quản lý ban hành. 

3. Mật khẩu phải bảo đảm độ phức tạp về độ dài, nội dung và thời gian sử dụng. 

a) Độ dài của mật khẩu: 

- Đối với mật khẩu của nhân viên và người sử dụng (dùng để đăng nhập thư điện 

tử, ứng dụng nghiệp vụ, máy tính cá nhân,...): tối thiểu là 08 ký tự; 

- Đối với mật khẩu quản trị hệ thống (sử dụng cho quản trị các hệ thống mạng, 

bảo mật, máy chủ, thư điện tử, ứng dụng,...): tối thiểu là 11 ký tự. 

b) Nội dung mật khẩu: 

- Không bao gồm các từ dễ nhớ như tên, ngày sinh, số điện thoại; 

- Không được đặt theo ký tự chữ cái, ký tự chữ số tuần tự hoặc một dãy các ký 

tự giống nhau, ví dụ: ABCDEFGH, 98765432 hoặc !!!!!!!!,… 

- Đối với mật khẩu quản trị hệ thống phải kết hợp các loại ký tự sau: chữ cái in 

thường (a, b,…), chữ cái in hoa (A, B,…), ký tự số (1, 2,…) và các ký tự đặc biệt (@, !, 

#...). 

c) Thời gian sử dụng mật khẩu: 

- Đối với mật khẩu của nhân viên vận hành: định kỳ phải được thay đổi ít nhất 6 

tháng một lần; 

- Đối với mật khẩu của người quản trị hệ thống (không phải admin): định kỳ phải 

được thay đổi ít nhất 3 tháng một lần. 

Trường hợp có thay đổi về nhân sự hoặc yêu cầu tăng cường bảo mật về an toàn 

an ninh thông tin thì Thủ trưởng cơ quan vận hành Trung tâm dữ liệu quyết định việc 

thay đổi toàn bộ mật khẩu quản trị của Trung tâm dữ liệu.  

d) Quy định sử dụng và lưu trữ mật khẩu: 

- Người sử dụng phải thay đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên; 

- Không được lưu trữ mật khẩu trên máy tính cá nhân, các thiết bị điện tử; 

- Các tài liệu liên quan đến mật khẩu được xem là tài liệu tối mật, không được 



   

88 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

soạn thảo trên máy tính có nối mạng Internet. 

Điều 8. Quy định về kiểm soát truy nhập và xác thực 

1. Việc quản lý, xác thực nhân viên, người sử dụng truy nhập trên hệ thống phải 

có đầy đủ thông tin, bao gồm họ tên, chức vụ, cơ quan công tác, số điện thoại trên hệ 

thống xác thực người dùng. 

2. Mỗi nhân viên Trung tâm dữ liệu chỉ được cấp một tài khoản và được phân 

quyền đủ để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc cấp phát và sử dụng tài khoản 

được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 07.  

3. Cán bộ quản lý hệ thống chịu trách nhiệm kiểm tra và loại bỏ tài khoản của 

nhân viên trên hệ thống trong vòng 1 giờ sau khi nhân viên không còn làm việc tại đơn 

vị. 

4. Tạm dừng quyền sử dụng đối với tài khoản đã được đăng ký trên hệ thống 

nhưng không làm việc trong hệ thống từ 30 ngày trở lên. 

5. Giới hạn số lần đăng nhập không thành công vào hệ thống là 5 lần. Sau 5 lần 

không đăng nhập thành công, tài khoản sẽ bị khóa trong 30 phút. 

6. Nhân viên vận hành hệ thống có trách nhiệm theo dõi và phát hiện các trường 

hợp truy cập hệ thống trái phép hoặc thao tác vượt quá giới hạn, báo cáo cho cán bộ 

quản lý để tiến hành ngăn chặn, thu hồi, khóa quyền truy cập của các tài khoản vi phạm. 

Điều 9. Quy định về sao lưu, phục hồi dữ liệu 

1. Thực hiện lưu trữ đầy đủ các dữ liệu của người dùng, ứng dụng và hệ thống. 

Tùy theo từng loại dữ liệu, thực hiện lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo các quy định tại 

quy trình vận hành hệ thống do cơ quan quản lý ban hành. 

2. Cơ quan vận hành có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện Quy trình 

sao lưu dữ liệu dự phòng cho Trung tâm dữ liệu. 

3. Dữ liệu phải được phân loại để lưu trữ theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan 

trọng, sao lưu theo thời gian, loại thông tin, nơi lưu trữ. Đối với các dữ liệu quan trọng 

phải được lưu trữ tối thiểu tại hai địa điểm cách biệt nhau. 

4. Dữ liệu phải được kiểm soát và đối chiếu sau khi sao lưu. Đối với các dữ liệu 

quan trọng thực hiện sao lưu dữ liệu tối thiểu một tuần một lần. 

Điều 10. Quy định về bảo mật hệ thống 

1. Duy trì, cập nhật thường xuyên đối với hệ thống bảo mật (Tường lửa, Phòng 

chống mã độc, Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập,…) để bảo đảm an toàn, bảo mật cho 

Trung tâm dữ liệu. 

2. Tất cả các máy chủ, máy trạm tại Trung tâm dữ liệu phải được cài đặt phần 

mềm diệt mã độc được cơ quan quản lý phê duyệt. Các thiết bị chưa được cập nhật 

phiên bản mới nhất thì không được kết nối vào hệ thống mạng.  
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3. Chương trình diệt mã độc phải luôn được cập nhật kịp thời các bản vá, các 

mẫu mã độc mới và phải được đặt ở chế độ quét thường xuyên, quét khi có kết nối với 

các thiết bị ngoại vi (usb, ổ cứng cắm ngoài,…). 

4. Những máy tính được phát hiện có mã độc phải được cách ly ngay khỏi hệ 

thống để tránh lây nhiễm sang các máy tính khác. 

5. Việc thay đổi cấu hình của hệ thống bảo mật tại Trung tâm dữ liệu phải được 

sự phê duyệt của cơ quan quản lý. 

Điều 11. Quy định về hệ thống mạng và truyền dẫn 

1. Hệ thống mạng và truyền dẫn phải đảm bảo hiệu năng cho các ứng dụng, khả 

năng sẵn sàng và có các giải pháp để đảm bảo an toàn hệ thống. 

2. Hệ thống mạng và truyền dẫn phải bảo đảm: 

a) Hệ thống mạng hoạt động liên tục, nhanh, ổn định và an toàn, đáp ứng được 

yêu cầu về băng thông cho các ứng dụng hệ thống. 

b) Có các giải pháp kiểm soát việc truy cập mạng đảm bảo các quy định về an 

ninh, các chính sách bảo mật. 

c) Tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu về bấm dây, dán nhãn, 

chuẩn cáp mạng, cách thức đi dây, đấu nối, phân bổ nút mạng. 

d) Tuân thủ quy định về các phân vùng chức năng đã được quy hoạch. Mỗi phân 

vùng trong Trung tâm dữ liệu ứng với dải địa chỉ IP cấp phát riêng và VLAN tương 

ứng, đồng thời được thiết lập các chính sách an ninh và truy cập khác nhau. 

Điều 12. Quy định về an toàn hoạt động 

1. Trung tâm dữ liệu phải có Nội quy sử dụng đối với nhân viên, khách hàng 

được trích ra từ Quy chế này và được giám sát thường xuyên thông qua hệ thống kiểm 

soát ra vào. 

2. Trung tâm dữ liệu chỉ được đặt các thiết bị đang hoạt động phục vụ vận hành 

hệ thống, tuyệt đối không đặt các thiết bị khác: Thiết bị hỏng, thiết bị chờ thanh lý, 

thanh hủy, tài liệu, vật tư, các vật dụng dễ cháy nổ,…  

3. Trung tâm dữ liệu phải đảm bảo vệ sinh công nghiệp: Môi trường khô ráo, 

sạch sẽ, không dột, không thấm nước, không bị ánh nắng chiếu rọi trực tiếp. Độ ẩm, 

nhiệt độ đạt tiêu chuẩn quy định cho các thiết bị CNTT. 

4. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy phải được cấp giấy phép của Sở Cảnh sát 

Phòng cháy chữa cháy. 

5. Hệ thống điện phải được trang bị máy phát điện dự phòng để đảm bảo cho hệ 

thống hoạt động trong thời gian nguồn điện chính gặp sự cố.  

6. Hệ thống điều hoà phải bảo đảm nhiệt độ cho phòng máy chủ theo đúng tiêu 

chuẩn quy định đối với Trung tâm dữ liệu;  
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7. Hệ thống camera giám sát phải bảo đảm giám sát toàn bộ Trung tâm dữ liệu 

liên tục 24 giờ/7 ngày; bảo đảm dữ liệu hình ảnh phải được lưu trữ ít nhất trong thời 

gian 30 ngày. 

Điều 13. Quy định về quản lý thiết bị 

1. Thiết bị CNTT đặt tại Trung tâm dữ liệu phải đặt tên và dán nhãn theo đúng 

quy định. 

2. Cơ quan vận hành phải thực hiện tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng thiết bị 

tại Trung tâm dữ liệu hàng quý. 

3. Cơ quan vận hành đề xuất mua thêm thiết bị CNTT và các thiết bị phụ trợ 

khác trong trường hợp thiết bị hết bảo hành bị hỏng. Thiết bị được trang bị phải tuân 

theo các tiêu chuẩn về thiết bị cho Trung tâm dữ liệu. 

4. Đối với thiết bị hỏng còn bảo hành, cơ quan vận hành, khai thác yêu cầu đơn 

vị cung cấp sửa chữa. Thiết bị hỏng đã hết bảo hành, cơ quan vận hành báo cáo cơ quan 

quản lý về phương án sửa chữa. 

5. Trường hợp thiết bị hỏng là thiết bị quan trọng (máy chủ, thiết bị định tuyến, 

thiết bị chuyển mạch, thiết bị tường lửa), cơ quan vận hành phải báo cáo ngay về cơ 

quan quản lý để có biện pháp khắc phục nhanh.  

Điều 14. Quy định về quản lý, khai thác sử dụng Internet 

1. Hằng năm, cơ quan vận hành đề xuất cơ quan quản lý về thuê đường truyền 

Internet đảm bảo tốc độ, băng thông cho hoạt động Trung tâm dữ liệu. Đường truyền 

Internet cho Trung tâm dữ liệu phải từ tối thiểu 02 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để 

đảm bảo độ dự phòng cao và tính sẵn sàng cho hệ thống.  

2. Hạ tầng kết nối Internet phải có các giải pháp bảo mật đảm bảo hệ thống không 

bị tấn công xâm nhập, lây lan virus từ bên ngoài. 

3. Cơ quan vận hành chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra nội dung và băng thông 

truy cập, ngăn chặn, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm.  

Điều 15. Quy định về quản lý bản quyền phần mềm 

1. Các phần mềm, chương trình ứng dụng sử dụng cho Trung tâm dữ liệu phải 

có bản quyền sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Chỉ được cài đặt và sử dụng các phần mềm đã mua bản quyền. Các phần mềm 

có bản quyền khác, phần mềm mã nguồn mở, phần mềm miễn phí phải được cơ quan 

quản lý phê duyệt trước khi sử dụng. 

3. Cơ quan vận hành tổ chức quản lý, theo dõi sử dụng các bản quyền phần mềm 

tại Trung tâm dữ liệu. 

4. Không phát tán, chia sẻ phần mềm có bản quyền của Trung tâm dữ liệu ra bên 

ngoài. 
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Điều 16. Quy định về quản lý hồ sơ 

1. Danh sách các loại hồ sơ lưu trữ: 

a) Các quy trình vận hành kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống. 

b) Hồ sơ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, hoàn công. 

c) Hồ sơ quản trị các hệ thống thông tin (báo cáo định kỳ, báo cáo sự cố, nhật ký 

vận hành). 

d) Hồ sơ lưu các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

e) Bảng thống kê danh sách thiết bị; Danh sách các thiết bị hỏng, hết khấu hao 

sử dụng chờ thanh lý, thanh hủy; Biên bản bàn giao thiết bị. 

f) Tài liệu, biên bản kiểm tra, đánh giá của Trung tâm dữ liệu. 

g) Các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật khác. 

2. Hồ sơ phải được lưu bằng văn bản, tập tin bản mềm trên máy tính và phải 

được cập nhật khi có sự thay đổi. 

Điều 17. Quy định về xử lý sự cố 

1. Khi phát hiện có sự cố, cơ quan vận hành thực hiện các biện pháp cô lập và 

xác định nguyên nhân xảy ra sự cố theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt 

động của hệ thống; đồng thời phải thông báo cho bộ phận sử dụng và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan về tình hình sự cố. 

2. Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của sự cố, đánh giá và phân loại theo 03 

mức: sự cố thông thường, sự cố nghiêm trọng và sự cố đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Đối với các sự cố thông thường (không gây ảnh hưởng đến hoạt động của 

Trung tâm dữ liệu), cơ quan vận hành nhanh chóng xử lý sự cố. Trường hợp không xử 

lý được, thông báo cơ quan quản lý để phối hợp giải quyết. 

4. Đối với các sự cố nghiêm trọng (các sự cố liên quan đến thiết bị mạng, thiết 

bị bảo mật, máy chủ, đường truyền dữ liệu, cơ sở dữ liệu, các sự cố liên quan đến an 

ninh thông tin, mất mát dữ liệu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Trung tâm 

dữ liệu), ngay sau khi phát hiện sự cố cơ quan vận hành cần đánh giá ảnh hưởng của 

sự cố và thực hiện báo cáo về cơ quản quản lý để được hướng dẫn xử lý. 

5. Đối với các sự cố đặc biệt nghiêm trọng (gây ngưng trệ đến toàn bộ hoạt động 

của Trung tâm dữ liệu), cơ quan vận hành và cơ quan quản lý phải có đánh giá ảnh 

hưởng của sự cố và thực hiện báo cáo ngay về cơ quan chủ sở hữu để có chỉ đạo xử lý.  

6. Yêu cầu đối với việc xử lý sự cố cần tuân thủ các nguyên tắc: 

a) Phải tuân thủ Quy trình Xử lý sự cố do cơ quan quản lý Trung tâm dữ liệu phê 

duyệt và ban hành. 

b) Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị của hệ thống. 

c) Các dữ liệu quan trọng phải được sao lưu trước khi xử lý sự cố.  
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d) Ghi nhật ký sự cố kỹ thuật phát sinh tại chỗ (theo Mẫu số 02). 

e) Thông báo cho các bên liên quan về thời gian khắc phục xong sự cố.  

f) Lập báo cáo sự cố gửi cơ quan quản lý đối với các sự cố nghiêm trọng và đặc 

biệt nghiêm trọng trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sự cố. 

Điều 18. Quy định về bảo trì, bảo dưỡng 

1. Cơ quan vận hành có trách nhiệm 

a) Xây dựng, tham mưu cơ quan quản lý phê duyệt và ban hành quy trình bảo 

trì, bảo dưỡng hệ thống. 

b) Trực tiếp thực hiện hoặc thuê dịch vụ để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các hệ 

thống. 

2. Yêu cầu về bảo trì, bảo dưỡng 

a) Việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng không được làm gián đoạn và ảnh hưởng 

đến tình hình cung cấp dịch vụ của Trung tâm dữ liệu. 

b) Quá trình bảo trì, bảo dưỡng phải thực hiện theo đúng kịch bản, quy trình và 

ghi nhật ký về tình trạng hoạt động trước và sau khi thực hiện.  

Điều 19. Quy định về kiểm tra, báo cáo định kỳ 

1. Hằng ngày, Cán bộ quản lý Trung tâm dữ liệu phải thực hiện báo cáo tình hình 

hoạt động của Trung tâm lên Lãnh đạo cơ quan vận hành (theo Mẫu số 08). 

2. Cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý, triển 

khai, vận hành và khai thác sử dụng Trung tâm dữ liệu theo các quy định tại Quy chế 

này tối thiểu 06 tháng một lần.  

3. Các nội dung kiểm tra: 

a) Việc bảo đảm các điều kiện về môi trường cho hoạt động của Trung tâm dữ 

liệu. 

b) Tình hình sử dụng thiết bị, sử dụng ứng dụng của hệ thống. 

c) Hoạt động của hệ thống máy chủ, máy trạm, các dịch vụ (cập nhật các bản vá, 

bản sửa lỗi, dung lượng ổ cứng, hiệu năng sử dụng,…). 

d) Tình hình an ninh bảo mật hệ thống, đánh giá hiệu quả (khả năng phát hiện 

và ngăn chặn) của hệ thống bảo mật. 

e) Kiểm tra công tác sao lưu, lưu trữ, phục hồi dữ liệu. 

f) Quản lý hồ sơ: ghi nhật ký, cập nhật, tổng hợp thiết bị, báo cáo,… 

g) Việc tuân thủ các quy định khác nêu tại quy chế này. 

4. Hàng quý, cơ quan vận hành tiến hành kiểm tra định kỳ, đánh giá phân tích 

hiệu quả hoạt động của Trung tâm dữ liệu và tổng hợp báo cáo (theo Mẫu số 03) với 

cơ quan quản lý. Trong trường hợp phát hiện các bất cập, lỗi liên quan đến các hệ 
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thống, cần thực hiện báo cáo nhanh và xây dựng kế hoạch khắc phục. 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM 

Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý 

1. Tham mưu UBND thành phố phê duyệt chính sách khai thác và sử dụng các 

dịch vụ của Trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trên địa bàn thành phố. 

2. Phê duyệt các quy trình về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố; 

quy trình cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu. 

3. Hướng dẫn các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp, người 

dân sử dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu.  

4. Hướng dẫn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh đối với các hệ 

thống thông tin điện tử thuộc Trung tâm dữ liệu. 

5. Quy hoạch tài nguyên hệ thống, các giải pháp, phương án kỹ thuật, các kế 

hoạch phát triển Trung tâm dữ liệu. 

6. Chỉ đạo mở hoặc dừng đột xuất một số dịch vụ Trung tâm dữ liệu trong các 

trường hợp cụ thể. 

7. Tham mưu UBND thành phố nâng cấp và mở rộng Trung tâm dữ liệu bảo đảm 

cho ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử. 

8. Tham mưu UBND thành phố ban hành theo thẩm quyền về giá cước các dịch 

vụ của Trung tâm dữ liệu thành phố. 

9. Thanh tra, kiểm tra và giám sát việc vận hành, khai thác dịch vụ, chấp hành 

cơ chế tài chính của cơ quan vận hành Trung tâm dữ liệu. 

10. Báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12) cho UBND thành phố Đà 

Nẵng về tình hình hoạt động của Trung tâm dữ liệu. 

Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan vận hành 

1. Cơ quan vận hành chịu trách nhiệm về quản lý, vận hành và khai thác có hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm dữ liệu. 

2. Có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán, chịu trách 

nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo 

quy định của pháp luật. 

3. Xây dựng và tham mưu cho cơ quan quản lý ban hành các quy trình cung cấp 

dịch vụ, các quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố của Trung tâm 

dữ liệu và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. 

4. Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng và bảo vệ Trung tâm dữ liệu. 
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5. Bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn thông 

tin và hoạt động thông suốt của Trung tâm dữ liệu. 

6. Đào tạo cán bộ quản lý, vận hành có chuyên môn đáp ứng yêu cầu, được trang 

bị các kiến thức liên quan tới hoạt động của Trung tâm dữ liệu. 

7. Phối hợp cung cấp thông tin trong tư vấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu. 

8. Xây dựng kế hoạch hợp tác, khai thác Trung tâm dữ liệu với các tổ chức có 

liên quan và triển khai các nhiệm vụ được UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền 

thông giao. 

9. Trực tiếp tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong 

phạm vi quy định và triển khai cung cấp dịch vụ theo đúng với tiêu chuẩn chất lượng, 

quy trình và trên cơ sở khai thác hiệu quả hạ tầng Trung tâm dữ liệu. 

10. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan quản lý về tình hình hoạt 

động và cung cấp dịch vụ của Trung tâm dữ liệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

11. Tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của nhà nước, quy định của ngành 

và các quy định nêu trong văn bản này. 

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan hành chính, sự nghiệp 

1. Đăng ký sử dụng các dịch vụ của Trung tâm dữ liệu (theo Mẫu số 04). 

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu theo 

đúng quy định pháp luật. 

3. Phối hợp với cơ quan vận hành Trung tâm dữ liệu trong công tác bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của đơn vị đặt tại Trung tâm dữ liệu. 

Điều 23. Trách nhiệm của người sử dụng 

1. Sử dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu trong phạm vi cho phép. 

2. Tuân thủ các quy định về an toàn bảo mật thông tin, quản lý vận hành và khai 

thác Trung tâm dữ liệu. 

3. Không được thực hiện các hành vi đánh cắp, giả mạo tài khoản để truy cập 

vào các hệ thống thông tin thuộc Trung tâm dữ liệu. 

4. Không được sử dụng các công cụ, phần mềm làm tổn hại đến hoạt động của 

Trung tâm dữ liệu. 

5. Trường hợp phát sinh sự cố, thông báo cho cán bộ kỹ thuật của cơ quan vận 

hành để được hướng dẫn và hỗ trợ khắc phục. Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của cơ 

quan vận hành trong việc xử lý sự cố và xác nhận kết quả xử lý. 

 

CHƯƠNG IV 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 24. Sở Thông tin và Truyền thông  

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Trung tâm dữ liệu đúng 

với quy định nhà nước và các quy định tại Điều 20 của Quy chế này. 

2. Chỉ đạo cơ quan vận hành:  

a) Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ 

liệu đúng với quy định của nhà nước và các quy định tại Quy chế này. 

b) Tham mưu quy trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục sự cố của Trung tâm 

dữ liệu và triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Tham mưu các quy trình cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu và triển khai 

thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho 

Trung tâm dữ liệu. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Quy chế 

này. 

Điều 25. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp 

1. Liên hệ với cơ quan vận hành Trung tâm dữ liệu để thực hiện thủ tục đưa các 

Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng chuyên ngành, dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan, đơn vị vào lưu ký, vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu 

thành phố.  

2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc chấp hành 

các quy định tại Quy chế này. 

Điều 26. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND thành phố phê 

duyệt kinh phí hàng năm cho Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT, cơ quan quản lý 

vận hành Trung tâm dữ liệu để thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì, bảo 

dưỡng Trung tâm dữ liệu và các hệ thống CNTT-TT có liên quan. 

Điều 27. Xử lý vi phạm 

1. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc các hình thức 

xử lý khác theo quy định của pháp lệnh cán bộ, công chức. 

2. Đối với các tổ chức, cá nhân khác tham gia sử dụng dịch vụ của Trung tâm 

dữ liệu vi phạm Quy chế này thì xử lý vi phạm theo các điều khoản tại Hợp đồng đã 

ký kết giữa các bên có liên quan. 

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 
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Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, 

các cơ quan, đơn vị cần kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp 

và trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tế./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

  

Văn Hữu Chiến 

 



   

97 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

Mẫu số 01 

Tên cơ quan: 

………………….………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ....... .........., ngày ..... tháng ..... năm 20.... 

 

ĐỀ NGHỊ THAM QUAN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

 

Kính gửi: Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng. 

 

A. Thông tin chung 

Tên cơ quan: ................................................................................................. 

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Điện thoại: .................................  Fax: ....................................... 

Đầu mối liên hệ (Tên cán bộ, địa chỉ email, số điện thoại): ......................... 

....................................................................................................................... 

B. Phần đề nghị 

Chúng tôi đề nghị được tham quan Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng: 

1. Mục đích: 

....................................................................................................................... 

2. Thời gian đến tham quan: 

....................................................................................................................... 

3. Thành phần đoàn tham quan: (kèm theo danh sách chi tiết)  

....................................................................................................................... 

4. Các đề nghị khác: (nếu có) 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi nội quy, quy định của các cơ quan chức năng 

khi vào tham quan Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng./. 

 

 Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 



   

98 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

Mẫu số 02 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

 

 

NHẬT KÝ SỰ CỐ KỸ THUẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

 

STT 
Người  

phát hiện 

Người xử 

lý 

Thời gian 

phát hiện 

(Ngày, giờ) 

Thời gian 

xử lý xong 

(Ngày, giờ) 

Mô tả sự cố Nguyên nhân Cách xử lý 

Xác nhận 

của Cán bộ 

quản lý  
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Mẫu số 03 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-TTPTHT Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 20… 

 

BÁO CÁO 

Về tình hình hoạt động của Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng báo cáo định kỳ tình 

hình hoạt động của Trung tâm dữ liệu thành phố tháng … như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Kỳ báo cáo: Quý … /năm …... 

2. Điện thoại: ….................... Fax: …............... Email: …....................... 

3. Tổng băng thông Internet (trong nước/quốc tế): ….... Mbps/….... Mbps 

4. Tỷ lệ khai thác hệ thống (%): 

 - Về đường truyền Internet: …........................................................... 

 - Về cung cấp các dịch vụ hạ tầng CNTT: ….................................... 

5. Tình hình nhân sự: 

 - Số lượng nhân viên quản lý: …....................................................... 

 - Số lượng nhân viên kỹ thuật: …...................................................... 

II. CÔNG TÁC ĐÃ TRIỂN KHAI 

1. Duy trì vận hành các hệ thống, ứng dụng đã triển khai 

…………………………………………………………………………….. 

(Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

2. Tiếp nhận hệ thống ứng dụng, triển khai mới, bổ sung (nếu có) 

…………………………………………………………………………….. 

3. Về công tác phát hiện và khắc phục sự cố 

a) Tổng số lần hệ thống bị sự cố: ….. 

b) Chi tiết công tác xử lý sự cố:  

STT 

Thời 

điểm bị 

sự cố 

Mô tả sự cố và nội 

dung khắc phục 

Thời gian 

khắc phục 

(giờ) 

Năng lực xử lý 

Tự thực hiện 
Nhờ chuyên 

gia ngoài 
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4. Về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

…………………………………………………………………………….. 

5. Công tác khác 

…………………………………………………………………………….. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRIỂN KHAI QUÝ ĐẾN 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Về tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: ……….. 

- Về mua sắm trang thiết bị: ………………………………………………. 

- Về các vấn đề khác: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng kính báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở TT&TT; 

- Lưu: VT, KT. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 (tt) 

Phụ lục: Thống kê các website/ ứng dụng của cơ quan nhà nước lưu ký tại 

Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng 
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-TTPTHT ngày .…./.…. /20.…. 

của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng) 

 

STT Đơn vị chủ quản Tên website/ ứng dụng Ghi chú 

I. Danh sách các website cơ quan nhà nước 

    

    

    

    

    

II. Danh sách các ứng dụng dịch vụ hành chính công 
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Mẫu số 04 

Tên cơ quan: 

………………….………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ....... .........., ngày ..... tháng ..... năm 20.... 

 

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

 

Kính gửi: Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng. 

 

A. Thông tin chung 

Tên cơ quan: ................................................................................................. 

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Điện thoại: .................................  Fax: ....................................... 

Đầu mối liên hệ (Tên cán bộ, địa chỉ email, số điện thoại): ......................... 

....................................................................................................................... 

B. Phần đề nghị 

Chúng tôi đề nghị được sử dụng dịch vụ của Trung tâm dữ liệu thành phố như 

sau: 

1. Tên dịch vụ: .............................................................................................. 

2. Mục đích: ................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

3. Thời gian sử dụng: 

....................................................................................................................... 

4. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể khác: ............................................................ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về quản lý, vận hành và khai thác Trung 

tâm dữ liệu thành phố./. 

 

 Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU YÊU CẦU 
Về việc vào ra Trung tâm Dữ liệu 

Số: ........./20…. 

 

I. Thông tin chung của đơn vị yêu cầu 

1. Tên cơ quan:  .......................................................................................................  

2. Họ và tên lãnh đạo:  .............................................................................................  

3. Chức vụ:  ........................................  Điện thoại: ..................... Email: .................  

4. Tên công việc yêu cầu: 

4.1 Vị trí 

 Phòng NOC  Phòng server 

 Phòng MAN  Phòng UPS 

 Phòng Staging  ………………. 

4.2 Nâng cấp, bảo trì thiết bị 

Máy chủ :  Mạng :  

ACCU :  Đường truyền :  

UPS :  Thiết bị khác :  

4.3 Lắp thiết bị mới 

Máy chủ :  Mạng :  

ACCU :  Đường truyền :  

UPS :  Thiết bị khác :  

4.4 Di dời thiết bị 

Máy chủ :  Mạng :  

ACCU :  Đường truyền :  

UPS :  Thiết bị khác :  

5.5 Công việc khác 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 

II. Thông tin của Trung tâm IID 

Mô tả chi tiết: 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

Thời gian thực hiện: 

Từ ... giờ … đến … giờ … ngày …../...../20..... 

Tên người thực hiện: 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

   Chữ ký người thứ 1     Chữ ký người thứ 2 
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1. Họ và tên CV phân công giám sát:  .....................................................................  

2. Tình trạng công việc sau khi xử lý: 

 2.1 Hoàn thành:   Có ○ Không ○  

 2.2 Ảnh hưởng đến HT khác: Có ○ Không ○  

 2.3 Kiểm tra vệ sinh:  Có ○ Không ○  

 2.4 Tình trạng của các hệ thống khác có bình thường: 

  Có ○ Không ○ 

2.5 Đề nghị khác:  Có ○ Không ○  
  

. 
 

Xác nhận của đơn vị yêu cầu Xác nhận của CB Quản lý DC Xác nhận của BGĐ 
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả chi tiết: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Thời gian khách hàng ra khỏi Trung tâm dữ liệu lúc: .......... giờ .........., ngày ....../....../20...... 

 

Chữ ký người giám sát thứ 1   Chữ ký người giám sát thứ 2 
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Mẫu số 06 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN ĐƯA THIẾT BỊ VÀO/RA TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

 

Hôm nay, vào lúc    giờ, ngày    tháng      năm 20    , tại Trung tâm dữ liệu, Tầng 

19, Tòa nhà 02 Quang Trung, chúng tôi gồm có: 

I. Đại diện Phòng Kỹ thuật - Trung tâm PTHT CNTT Đà Nẵng 

1. Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… 

2. Ông: …………………………… Chức vụ: ………………………… 

II. Đại diện ……………………………………………………………….. 

1. Ông/bà: ………………………… Chức vụ: ………………………… 

2. Ông/bà: ………………………… Chức vụ: ………………………… 

Chúng tôi cùng ký vào biên bản xác nhận …………………………. mang thiết 

bị vào Trung tâm Dữ liệu với các nội dung như sau: 

1. Các thông số kỹ thuật của thiết bị đưa vào 
 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Mã số Ghi chú 

1      

2      

3      

2. Thông tin hạ tầng 

- Vị trí lắp đặt: Tủ: …………..… Phòng: ………………………………… 

- Nguồn điện: ……………………………………………………………… 

3. Thông tin khác 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau./. 

 

Đại diện Phòng Kỹ thuật Đại diện ………………….. 
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO 

Hôm nay, vào lúc    giờ     , ngày    tháng      năm 20    , tại Trung tâm Dữ liệu 

thành phố Đà Nẵng, Tầng 19, Tòa nhà 02 Quang Trung, chúng tôi gồm có: 

I. Bên giao 

Ông/bà: …………………………… Chức vụ: …………………………. 

Cơ quan/phòng/ban: ……………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………… Email..……………………………. 

II. Bên nhận 

Ông/bà: …………………………… Chức vụ: ………………………… 

Cơ quan/phòng/ban: ……………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………… Email..……………………………. 

Chúng tôi cùng ký vào biên bản xác nhận việc bàn giao tài khoản quản trị, vận 

hành hệ thống bao gồm các quyền hạn sau đây: 
 

STT Tên hệ thống Quyền hạn quản trị Ghi chú 

1    

2    

3    

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau./. 

 

Bên giao Bên nhận 
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

 

 

BÁO CÁO ĐIỂM TIN NGÀY …/…/… 

 

1. Mạng đô thị MAN: 

 

STT Thông tin sự cố Nguyên nhân Thông tin xử lý 

1    

2    

3    

4    

 

2. Trung tâm Dữ liệu (DC): 

 

STT Thông tin sự cố Nguyên nhân Thông tin xử lý 

1    

2    

3    

4    

 

3. Hệ thống Wifi: 

 

STT Thông tin sự cố Nguyên nhân Thông tin xử lý 

1    

2    

3    

4    

 

4. Hiện tượng an ninh bất thường: 

- Thiết bị IDP: 

 + Top 100 Attacks Prevented: ……………………………………… 

 + Top 20 Attacks Prevented: ………………………………………. 
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 + Top 20 Targets Attacks Prevented: ……………………………… 

- Thiết bị ASA: ……………………………………………………………. 

 + Scanning Attacks trung bình: ……………………………………. 

 + Syn Attacks trung bình: ………………………………………….. 

- Hệ thống thư điện tử: ……………………………………………………. 

 

5. Băng thông: 

- Băng thông cao nhất toàn hệ thống mạng: …………… (lúc …………) 

- Băng thông cao nhất hệ thống Wifi: …………………. (lúc …………) 

- Số lượng người dùng Wifi: 

 + Tổng số lượt sử dụng (session) trong ngày:………… session 

 + Số phiên truy cập đồng thời cao nhất: ……………… session 

 + Người dùng đồng thời cao nhất: ……………………. users 

 

6. Thông tin khác: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Người lập báo cáo 
 (ký, ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 6734 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 23    tháng 9 năm 2014 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bãi bỏ các văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo 

viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa 

bàn khó khăn của UBND 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 Thông tư liên tich  số 10/2005/TTLT- BNV- BLĐTBXH- BTC NĐ-CP 

ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫ thực hiện chế độ phụ cấp thu hút; 

 Căn cứ Nghị quyết số 65/2014/NQ- HĐND  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của 

HDND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình  số 1832/TTr-SNV ngày 25 

tháng 8 năm 2014, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo 

viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa bàn khó 

khăn của thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

1. Quyết định số 4762/QĐ-UB ngày 05 tháng 12 năm 1997 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo 

viên,công nhân viên ngành giáo dục- đào tạo công tác ở miền núi và địa bàn 

khó khăn của t5hành phố Đà Nẵng; 

         

          2. Quyết định số 19447/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công 

nhân viên ngành giáo dục- đào tạo công tác ở miền núi và địa bàn khó khăn cuả thành 

phố Đà Nẵng.  

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực  kể từ ngày ký. Thời gian dừng thực hiện 

chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 9 

năm 2014. 
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 Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Chủ Tịch 

 

Văn Hữu Chiến 
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       UỶ BAN NHÂN DÂN  

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

        Số: 16 /CT-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

          Đà Nẵng, ngày  12  tháng 9 năm 2014 

 

 

 

CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT  ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015; 

Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố;  

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Chủ tịch UBND thành 

phố chỉ thị: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định về phân cấp quản lí của 

thành phố, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: 

a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 23/5/2012 của Thành ủy Đà 

Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của  

Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và 

xóa mù chữ cho người lớn. Hoàn thành việc công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 

tuổi vào năm 2014. 

b) Thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định về quản lí 

dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 và Quyết 

định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/7/2014 của UBND thành phố; kiên quyết xử lí 

các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.  

c) Tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp đỡ, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học 

theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/08/2009 của Thành ủy, rà soát hỗ trợ kịp thời học 

sinh thuộc diện gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học 

sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế. 

d) Tổ chức thanh, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lí thu, chi trong các trường 

học, các cơ sở giáo dục; xử lí kịp thời những sai phạm trong các cơ sở giáo dục; tập 

trung giải quyết triệt để các hiện tượng tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân. Trong 

đó, chú ý đến việc tuyển sinh đầu cấp không đúng quy định; đặt ra các khoản thu tùy 

tiện, lạm thu; tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định. 

e) Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện công khai các khoản đóng góp của 

học sinh ngay từ đầu năm học, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thu trái quy định, 

thực hiện nghiêm túc việc giãn thu và các quy định về tuyển sinh. 



   

112 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 22-10-2014  

 

 g) Chỉ đạo các đơn vị, trường học thường xuyên thực hiện việc dọn vệ sinh, khơi 

thông cống rãnh trong khuôn viên nhà trường nhằm phòng ngừa các loại dịch bệnh. Tăng 

cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, căng tin 

trường học; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn việc bán hàng rong xung 

quanh khu vực trường học. 

h) Phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác điều tra thu thập thông tin về nhu 

cầu gửi trẻ của người lao động tại các khu công nghiệp và khu chế xuất để tham mưu 

UBND thành phố thực hiện thí điểm xây dựng nhà trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế 

xuất theo Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2014; kiểm tra giám sát chất lượng 

chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt các nhóm 

trẻ độc lập, tư thục trên địa bàn các quận, huyện.  

i) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đến năm học 2015 – 2016 có 

100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày tại trường. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và có kế 

hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT; theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND 

thành phố. 

 b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 

25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các kế hoạch của thành phố về triển khai Nghị 

quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ; Chương trình hành động số 35-

CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 

(khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế”. 

c) Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát các đề án, kế hoạch, 

chương trình về giáo dục và đào tạo đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; 

tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế 

hiện nay. 

d) Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố hoàn thiện 

phân cấp quản lí nhà nước về giáo dục theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung cơ chế để các cơ quan quản lí giáo dục được tham gia quyết định trong công 

tác quản lí nhân sự và các nguồn tài chính chi cho giáo dục; đẩy mạnh thực hiện giao 

quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục một cách thống nhất 

và hiệu quả.   

e) Tăng cường công tác giáo dục kĩ năng sống, giáo dục môi trường, an toàn giao 

thông, rèn luyện thể chất. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống các 

tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trong  nhà trường.  

g) Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng về tình hình biển đảo, chủ trương giải 

quyết các vấn đề trên biển, Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam; tổ chức có hiệu 
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quả các hoạt động hướng về biển đảo cho học sinh, sinh viên. Thực hiện việc đưa nội 

dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 12/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tham mưu ban hành tài liệu giảng dạy 

lịch sử địa phương bậc giáo dục trung học, trong đó tập trung lưu ý về giáo dục chủ 

quyền biển đảo. 

h) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương 

pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học 

phù hợp với phương án tổ chức các kì thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nâng cao kĩ năng 

ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đổi mới công 

tác tổ chức các kì thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp thành phố; nâng cao chất 

lượng các kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh. 

i) Tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề 

nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu 

nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.  

k) Thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Tăng cường năng lực, trách nhiệm trong điều hành, quản lí tài chính, 

tài sản công; thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các 

nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát 

công quỹ tại các đơn vị, trường học. 

l) Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực 

hiện Chỉ thị  số 16/2009/CT-UBND ngày 04/12/2009 về việc tăng cường công tác quản lí 

nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

m) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện trong công tác tuyển dụng 

giáo viên hằng năm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu năm học mới; 

quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định có liên quan 

đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và người lao động. 

 n) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế 

hoạch thực hiện hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tổ chức triển 

lãm giới thiệu các chương trình học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp sau trung học 

cơ sở với sự tham gia của các cơ sở dạy nghề, các trường trung cấp chuyên nghiệp.  

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề để thu hút học sinh 

hoàn thành bậc trung học cơ sở nhưng không tiếp tục theo học trung học phổ thông vào 

học nghề. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND các quận, 

huyện quan tâm đào tạo nghề, đảm bảo tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề tại huyện 

Hòa Vang theo các tiêu chí quy định về xây dựng nông thôn mới; quan tâm tạo việc 

làm, bố trí công tác cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số đã hoàn thành 

chương trình bậc trung học phổ thông và các bậc học tiếp theo. 

4. Sở Y tế  
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Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác y tế trường 

học; thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Tham mưu UBND thành phố ưu tiên ngân sách cho các đề án phát triển giáo 

dục đã ban hành, bố trí ngân sách cho các trường học đảm bảo tỷ lệ chi khác theo quy 

định hiện hành và có cơ chế để các cơ quan quản lí giáo dục được tham gia quyết định 

trong công tác quản lí các nguồn tài chính chi cho giáo dục. 

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến 

khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cá nhân tham gia 

xây dựng, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. 

c) Ưu tiên kinh phí xây dựng các phòng học để 100% học sinh tiểu học được học 

2 buổi/ngày vào năm học 2015 – 2016. 

6. Sở Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện trong công 

tác tuyển dụng giáo viên hằng năm nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ 

đầu năm học mới; rà soát việc thực hiện phân cấp quản lí, hoàn thiện cơ chế phối hợp 

quản lí giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ 

và trách nhiệm của các cơ quan quản lí giáo dục  theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 

24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lí về giáo dục. 

Tham mưu UBND thành phố có cơ chế để các cơ quan quản lí giáo dục được 

tham gia quyết định trong công tác quản lí nhân sự ngành giáo dục. 

7. Đề nghị Thành Đoàn Đà Nẵng 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác giáo dục đạo đức, 

lối sống và kĩ năng sống; giáo dục thể chất, giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao 

thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức có hiệu quả các hoạt động hướng về biển 

đảo; chú trọng triển khai các hoạt động nhằm bồi dưỡng lí tưởng sống, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. 

 Tiếp tục triển triển khai có hiệu quả Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 

18/3/2013 của UBND thành phố về Đề án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sống cho 

thanh thiếu niên trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng”.  

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đoàn 

thể liên quan và UBND các quận, huyện  triển khai thực hiện./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Huỳnh Đức Thơ 
- 
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