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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người 

 đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 

 của Chính phủ 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 Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 

4 năm 2013 của Chính phủ Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 466/TTr-SXD ngày ngày 

22 tháng 5 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 

2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục 

thuế thành phố; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành 

phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; Thủ trưởng 

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

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
. CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Đức Thơ 

                   

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

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

Số: 19 /2015/QĐ-UBND     Đà Nẵng, ngày  06  tháng 8 năm 2015 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

                                                       

QUY ĐỊNH 

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê 

theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 

của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /2015/QĐ-UBND  

ngày  06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

  1. Quy định về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 

22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

(sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2013/TT-BXD 

ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2013/TT-BXD). 

2. Các nội dung quản lý nhà nước về nhà ở, thủ tục hành chính không được quy 

định tại quy định này thì thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người thuê, mua nhà ở cũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở cũ diện tự quản trên địa bàn thành phố. 

3. Sở Xây dựng, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng. 

 Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 3. Nhà ở cũ không thuộc diện được bán 

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP. 

 2. Nhà ở có tranh chấp, khiếu kiện chưa được giải quyết xong khiếu nại, khiếu 

kiện của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 4. Đối tượng được mua và điều kiện nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

thuộc diện được bán (thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 34/2013/NĐ-

CP và Điều 32 Thông tư số 14/2013/TT-BXD). 

Người mua nhà ở cũ phải đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu mua. 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (thực hiện theo 

quy định tại Điều 33, Điều 38 Thông tư số 14/2013/TT-BXD). 
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1. Hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 

14/2013/TT-BXD. 

2. Trường hợp người mua nhà đề nghị mua phần diện tích nhà ở, đất ở sử dụng 

chung; phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ; phần diện tích xây dựng nhà ở trên đất 

trống trong khuôn viên nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, quy định tại Điều 38 Thông tư 

số 14/2013/TT-BXD thì phải có Đơn đề nghị mua và Giấy chứng nhận với phần diện 

tích đó (bản chính) và được UBND xã, phường xác nhận không có tranh chấp, khiếu 

kiện. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (thực hiện 

theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 14/2013/TT-BXD). 

Quy trình giải quyết hồ sơ mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gồm: 

 Bước 1: Người đang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước có nhu cầu mua nhà đang 

thuê nộp hồ sơ mua nhà gồm:  

 - Đơn đề nghị mua nhà ở cũ có xác nhận của UBND phường, xã (đơn theo mẫu 

do Bộ Xây dựng ban hành): 02 đơn 

 - Hộ khẩu photo: 02 bản 

 - Hợp đồng thuê nhà photo: 02 bản 

 Nếu bên mua nhà thuộc đối tượng chính sách và CBCNV nhà nước, sau khi được 

Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ) 

duyệt, thì bổ sung thêm giấy xác nhận năm công tác, có xác nhận của thủ trưởng đơn 

vị (nếu hưu trí có xác nhận của Bảo hiểm xã hội) theo mẫu do Công ty Quản lý nhà Đà 

Nẵng phát hành. Giấy xác nhận thuộc diện chính sách do Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội xác nhận. 

 Bước 2: Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng sau khi nhận đơn đề nghị mua nhà của 

bên thuê, tiến hành các thủ tục: 

 - Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ hơ không đủ điều kiện được mua nhà ở cũ thì có văn 

bản trả lời rõ lý do để người nộp hồ sơ biết. 

 - Lập danh sách đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra xác định quy hoạch. 

- Lập danh sách gửi UBND các quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường xác 

định tranh chấp, khiếu kiện (7 ngày). 

 Bước 3: Sau khi có kết quả trả lời của UBND các quận, huyện; Sở Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu nhà, đất không vướng quy hoạch và tranh chấp, 

khiếu kiện, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng phối hợp cùng tổ giúp việc Hội đồng xác 

định giá bán nhà ở cũ tiến hành kiểm định, đo vẽ, đồng thời hợp đồng với Trung tâm 

đo đạc bản đồ đo vẽ, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất (13 ngày). 

 Bước 4: Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, áp giá trị 

nhà, đất trình Sở Tài chính thẩm định giá (8 ngày). 
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 Bước 5: Trình Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ xét duyệt (2 ngày). 

 Bước 6: Khi được Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ duyệt cho phép bán, Công 

ty Quản lý nhà Đà Nẵng mời bên mua ký bảng giá và tính các chế độ miễn giảm tiền 

nhà và tiền sử dụng đất (nếu có) để làm cơ sở trình UBND thành phố ký quyết định 

bán nhà và miễn giảm (10 ngày). 

 Bước 7: Sau khi có Quyết định cho phép bán nhà của UBND thành phố, Công 

ty Quản lý nhà Đà Nẵng sẽ mời bên mua cùng với Công ty tiến hành ký kết hợp đồng 

mua bán nhà và thời hạn thanh toán tiền mua nhà theo quy định (5 ngày). 

 Thời gian giải quyết việc bán nhà ở cũ không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày 

Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không tính 

thời gian người mua nhà nộp tiền mua nhà vào Kho bạc nhà nước). Thời gian cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

không tính vào thời gian bán nhà. 

 Điều 7. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp mua nhà ở cũ 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 

11 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định quản lý nhà nước về 

đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Điều 8. Giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (thực hiện theo quy định tại 

Điều 27 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 14/2013/TT-BXD). 

Các trường hợp nhà ở cũ mặt tiền đường phố thực hiện giá bán như sau: 

- Tiền nhà được thực hiện theo quy định tại điểm a và c Khoản 2 Điều 27 Nghị 

định số 34/2013/NĐ-CP.  

- Tiền sử dụng đất được tính phù hợp theo giá giao dịch thị trường tại thời điểm 

bán. 

Điều 9. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở và hệ số điều chỉnh 

sử dụng của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (thực hiện theo quy định tại Điều 39 

Thông tư số 14/2013/TT-BXD). 

Điều 10. Hạn mức đất ở khi thực hiện bán nhà ở cũ 

Mức đất ở tối đa để thực hiện chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước được thực hiện theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 

năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định quản lý nhà nước về đất đai trên 

địa bàn thành phố. 

Điều 11. Giải quyết phần diện tích nhà sử dụng chung và diện tích đất liền 

kề với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 

số 34/2013/NĐ-CP và Điều 38 Thông tư số 14/2014/TT-BXD). 

Thu tiền đối với phần diện tích sử dụng chung: 
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 1. Đối với nhà tập thể trước đây đã bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 

7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, riêng phần diện tích sử 

dụng chung như: cầu thang, lan can, sân chung chưa bán… Nay có hộ mua lại phần 

diện tích sử dụng riêng của các hộ tập thể; phần diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung 

được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 35, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP.   

2. Đối với nhà tập thể trước đây đã bán theo diện công sản, hộ có nhu cầu xin 

hợp thửa và mua toàn bộ phần diện tích sử dụng chung thì giải quyết như sau: 

 - Mức thu tiền nhà được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35, 

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP. 

  - Tiền sử dụng đất do Hội đồng thẩm định giá đất thành phố xác định làm cơ sở 

trình UBND thành phố phê duyệt tại thời điểm ký hợp đồng mua bán. 

Điều 12. Việc kiểm định, xác định vị trí, chất lượng còn lại của nhà ở phải lập 

thành Biên bản, ghi đầy đủ, cụ thể diện tích nhà ở, cấp nhà, đơn giá xây dựng mới, kết 

luận tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở và các kết cấu xây dựng khác. Biên bản phải lập 

rõ ràng, chính xác, không sửa đổi, tẩy xóa và phải được các thành viên trong Tổ giúp 

việc của Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ và người mua nhà thống nhất ký tên. 

Trường hợp người xin mua không thống nhất với việc kiểm định thì có quyền 

có ý kiến và ghi rõ trong biên bản. Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ sẽ tiến hành 

phúc tra để xác định và trả lời. 

 Điều 13. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng nhà và sơ đồ kỹ thuật thửa đất theo tỷ lệ 1/200, 

phải ghi rõ kích thước, diện tích, tứ cận không gian của vị trí nhà và đất. Trường hợp 

nhà nằm trong kiệt (hẻm) phải xác định khoảng cách từ nhà ra đến đường phố, chiều 

rộng nhỏ nhất của kiệt để làm căn cứ xác định đơn giá đất.  

  Nhà ở gồm nhiều căn hộ thì phải có mặt bằng tổng thể, mặt bằng từng tầng, từng 

hộ. Trong đó ghi diện tích sử dụng chung, sử dụng riêng. 

 Điều 14. Miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền nhà khi mua nhà ở cũ (thực 

hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP; khoản 4, Điều 

33 và Điều 37 Thông tư số 14/2013/TT-BXD).  

 1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định về chính sách 

hỗ trợ người có công và các chính sách hỗ trợ khác của thành phố và chỉ xét một lần 

cho một gia đình. 

 2. Không thực hiện miễn giảm tiền mua nhà (bao gồm tiền sử dụng đất và tiền 

nhà) đối với các trường hợp mua nhà ở quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 

22 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP, cụ thể: 

 - Trường hợp nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử 

dụng trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 11 năm 1992 đến trước ngày 05 tháng 7 

năm 1994; 
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 - Trường hợp nhà ở được bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 05 tháng 

7 năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 (ngày ban hành Quyết định số 

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở 

hữu nhà nước). 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, SỬ DỤNG  

TIỀN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 15. Phương thức thanh toán 

1. Thanh toán tiền mua nhà ở cũ bằng tiền Việt Nam đồng do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam phát hành; 

2. Thanh toán một lần ngay khi ký kết hợp đồng mua bán. 

Điều 16. Sử dụng tiền bán nhà 

1. Toàn bộ số tiền bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước nộp vào ngân sách nhà 

nước để duy trì và phát triển quỹ nhà ở của thành phố Đà Nẵng theo quy định. 

2. Việc quản lý, sử dụng tiền bán nhà được thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 34/2013/NĐ-CP. 

Điều 17. Các trường hợp gia hạn nộp tiền mua nhà 

 1. Trường hợp người mua nhà xin gia hạn nộp tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà 

nước thì thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7, 8 và 9, Chương II, Thông tư số 

48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2014. 

 2. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước được quy định tại Điều 10, Chương II, Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 

tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính. 

Điều 18. Xử lý chuyển tiếp việc bán nhà ở cũ (được thực hiện theo quy định 

tại khoản 4, Điều 39 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Điều 41 Thông tư số 14/2013/TT-

BXD) 

Chương IV 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 19. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 

 1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng thành phố: 

a) Xác định quy hoạch đối với những nhà ở cũ có đơn xin mua; 



   

9 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14/Ngày 12-10-2015  

 

 b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan trong Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ 

xác định giá bán nhà và giá chuyển quyền sử dụng đất đối với các nhà ở cũ, trình UBND 

thành phố ban hành Quyết định cho phép bán; 

 c) Thường xuyên nắm bắt tình hình và hàng tháng báo cáo UBND thành phố về 

kết quả triển khai thực hiện bán nhà ở cũ trên địa bàn thành phố. 

 

 2. Trách nhiệm của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng: 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ, chịu trách nhiệm 

chính trong việc tham mưu công tác bán nhà của thành phố, có các nhiệm vụ sau đây: 

 a) Tiếp nhận hồ sơ mua nhà (có giấy biên nhận theo số thứ tự); 

 b) Kiểm tra nguồn gốc và các vấn đề có liên quan khác đến căn nhà như đã quy 

định tại Điều 2 để xác định nhà được bán; 

 c) Xác định hiện trạng nhà so với nguyên trạng; 

 d) Lập danh sách những nhà đủ điều kiện và những vướng mắc trình Hội đồng 

xác định giá bán nhà ở cũ xem xét. Sau khi có ý kiến của Hội đồng xác định giá bán 

nhà ở cũ, Công ty lập tờ trình kèm theo danh sách trình Sở Xây dựng xem xét trình 

UBND thành phố ký quyết định bán nhà; 

 đ) Khi có quyết định bán nhà, Công ty (được Sở Xây dựng ủy quyền) tiến hành 

ký kết hợp đồng mua, bán nhà với người mua theo đúng quy định hiện hành; 

 e) Hàng tháng gửi báo cáo danh sách những đối tượng đăng ký mua nhà cho các 

thành viên Hội đồng. 

 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm đo đạc bản 

đồ thực hiện: 

a) Đo đất, xác định diện tích, khuôn viên của thửa đất; 

b) Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất có xác nhận của các hộ tứ cận và UBND phường, 

xã nơi có nhà ở, để cung cấp cho Hội đồng bán nhà xác định giá bán ở cũ trình UBND 

thành phố phê duyệt. 

 4. Trách nhiệm của Sở Tài chính thành phố: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc tính, thu tiền bán nhà và thu tiền sử dụng đất theo 

quy định. 

b) Hướng dẫn việc nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước hiện hành. 

c) Thẩm định giá trị nhà và đất. 

 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Xác định đối tượng chính sách mua 

nhà quy định tại Quyết định số 118/TTg, Quyết định số 20/2000/TTg và Quyết định số 

117/2007/TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải 

thiện nhà; 
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 6. Bảo hiểm Xã hội thành phố: Xác định thời gian công tác thực tế đối với các 

đối tượng hưởng lương hưu khi mua nhà theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-

CP; 

 7. Cục thuế thành phố hướng dẫn và thu các loại phí, thuế theo quy định. 

Điều 20. Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ do UBND thành phố thành lập tổ 

chức, triển khai thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành 

phố đúng theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP, Thông tư số 14/2013/TT-

BXD và có nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 9114/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

12 năm 2013 của UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng xác định giá bán nhà ở 

cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 21. Tổ giúp việc cho Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ do UBND thành 

phố thành lập có nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 9115/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố về việc thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng 

xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 22. Ít nhất mỗi quý 1 lần, Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ họp để nghe 

bộ phận thường trực báo cáo kết quả triển khai công tác bán nhà và giải quyết những 

vướng mắc (nếu có). 

 Điều 23. Điều khoản thi hành 

 1. Các nội dung khác không quy định trong Quy định này, được áp dụng theo 

quy định pháp luật hiện hành. 

 2. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát 

sinh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND thành phố thông qua 

Sở Xây dựng để tổng hợp xem xét điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp./. 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                               CHỦ TỊCH 

 

                  Huỳnh Đức Thơ 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
   Số: 20 /2015/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 13  tháng 8 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung  

tại Bảng giá đất 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 Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 14; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

742/TTr-STNMT ngày 07  tháng 8 năm 2015, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn 

thành phố ban hành theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 

2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi giá đất tại các tuyến đường, khu vực sau đây: 

a) Một số tuyến đường tại Phụ lục số 2, như sau:  
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         Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 

Tên đường 

Tại Phụ lục số 2 Sửa đổi thành 

STT 
Loại 

đường 

Hệ 

số 

Đơn 

giá 

Loại 

đường 

Hệ 

số 

Đơn 

giá 

An Đồn 3 18 4 1,0 4.400 5 1,2 3.840 

An Đồn 4 19 5 1,2 3.840 4 1,0 4.400 

Lê Lộ 739 4 1,4 6.160 4 1,1 4.840 

Lý Thiên Bảo 855 6 1,1 2.420 6 0,9 1.980 

Nguyễn Bảo 1020 6 1,0 2.200 6 0,9 1.980 

Nguyễn Huy Oánh 1080 6 0,8 1.760 6 0,9 1.980 

Nguyễn Thúy 1161 4 1,1 4.840 4 0,8 3.520 

Phan Liêm 1267 5 1,3 4.160 4 1,2 5.280 
 

b)  Khu vực xã Hòa Khương tại Phụ lục số 3, như sau: 

             Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 

Khu vực 
Tại Phụ lục số 3 Sửa đổi thành 

Vị 

trí 

Khu 

vực 

Hệ 

số 

Đơn 

giá 

Vị 

trí 

Khu 

vực 

Hệ 

số 

Đơn 

giá 

VI. Xã Hòa Khương 

5. Các thôn:  

- Đường từ 2m đến dưới 

3,5m 

4 III 0,9 180 4 III 1,0 200 

 

2. Sửa đổi tên “đường ĐT 604” tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyết định 

số 50/2014/QĐ-UBND thành “đường Quốc lộ 14G”;  

3. Sửa đổi tên “Đường Hoàng Văn Thái (cũ) nối dài (đoạn từ Đà Sơn đi thôn 

Phú Hạ, Phú Thượng” tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-

UBND thành “Đường Hoàng Văn Thái nối dài cũ (đoạn thuộc địa phận thôn Phú Hạ 

và thôn Phú Thượng)”  

4. Bãi bỏ giá đất đường Thích Phước Huệ, quận Sơn Trà tại số thứ tự 1532, Phụ 

lục số 2.   

Điều 2. Bổ sung một số nội dung về giá đất ở tại Phụ lục số 2A và Phụ lục số 

3A ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển 

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

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những 

nội dung khác về quy định giá đất tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố không trái Quyết định này vẫn giữ nguyên 

giá trị pháp lý. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các quận, 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 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 số 2A 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ 

(Kèm theo Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND ngày 13./8/2015 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT Tên đường 
Đường 

loại 

Hệ số 

đường 
Đơn giá 

1 An Bắc 4 5 0,9 2.880 

2 An Thượng 29 (đoạn tiếp theo) 4 1,1 4.840 

3 An Trung 4  4 1,1 4.840 

5 Âu Dương Lân 5 0,8 2.560 

6 Bá Giáng 12 7 0,9 1.440 

7 Bá Giáng 14 7 0,9 1.440 

8 Bàu Gia Thượng 1  5 0,9 2.880 

9 Bàu Gia Thượng 2  5 0,9 2.880 

10 Bàu Gia Thượng 3 5 0,9 2.880 

11 Bàu Năng 1 6 1,0 2.200 

12 Bàu Năng 2 6 1,0 2.200 

13 Bàu Năng 3  5 0,8 2.560 

14 Bình Kỳ (đoạn tiếp theo) 7 1,0 1.600 

15 Bình Thái 4 6 0,9 1.980 

16 Bùi Cầm Hổ 6 0,8 1.760 

17 Bùi Huy Đáp 6 0,8 1.760 

18 Cao Bá Đạt  6 0,8 1.760 

19 Đặng Huy Trứ 5 1,1 3.520 

20 Đặng Văn Kiều  6 0,8 1.760 

21 Đào Trinh Nhất 6 0,9 1.980 

22 Đinh Đức Thiện 5 1,0 3.200 

23 Đỗ Đăng Tuyển (đoạn tiếp theo 5m) 5 1,0 3.200 

24 Đỗ Đức Dục  6 1,0 2.200 

25 Đỗ Thúc Tịnh (đoạn tiếp theo 5,5m) 5 1,1 3.520 

26 Hà Kỳ Ngộ 3 1,0 7.800 

27 Hòa Minh 18 (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

28 Hòa Minh 19 (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

29 Hòa Minh 23 (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 
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30 

Hoàng Văn Thái (đoạn từ đường vào bãi 

rác Khánh Sơn đến đường tránh            

Nam Hải Vân   

      

   - Đoạn 2x10,5m 5 0,9 2.880 

   - Đoạn 15m 5 0,8 2.560 

31 Huỳnh Lắm 5 0,8 2.560 

32 Huỳnh Tịnh Của 6 1,0 2.200 

33 Kha Vạng Cân  6 1,0 2.200 

34 Khái Đông 4  7 0,9 1.440 

35 Khuê Bắc 1 6 1,0 2.200 

36 Khuê Bắc 2  6 1,0 2.200 

37 Khuê Bắc 3 6 1,0 2.200 

38 Khuê Mỹ Đông 5 5 1,1 3.520 

39 Khuê Mỹ Đông 6 5 1,1 3.520 

40 Lê Thước (đoạn tiếp theo) 4 1,1 4.840 

41 Lê Trực        

   - Đoạn 7,5m 6 1,0 2.200 

   - Đoạn 5,5m 6 0,8 1.760 

42 Liêm Lạc 12 7 1,0 1.600 

43 Liêm Lạc 14  7 1,0 1.600 

44 Liêm Lạc 15 7 1,0 1.600 

45 Liêm Lạc 16 7 1,0 1.600 

46 Liêm Lạc 17 7 1,0 1.600 

47 Liêm Lạc 18 7 1,0 1.600 

48 Liêm Lạc 19 7 1,0 1.600 

49 Liêm Lạc 20  7 1,0 1.600 

50 Liêm Lạc 21 7 1,0 1.600 

51 Lương Trúc Đàm 4 1,2 5.280 

52 Lưu Đình Chất 7 0,9 1.440 

53 
Lý Thái Tông (đoạn từ đường Nguyễn 

Xí đến giáp đường Bàu Năng 3) 
4 0,9 3.960 

54 Mai An Tiêm 6 0,8 1.760 

55 Mộc Bài 7 5 0,9 2.880 

56 Mộc Bài 8 5 0,9 2.880 

57 Mộc Bài 9  5 0,9 2.880 

58 Nại Thịnh 5  5 0,9 2.880 

59 Nại Thịnh 6  5 0,9 2.880 
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60 Nại Thịnh 7  5 0,9 2.880 

61 Nại Thịnh 8  5 0,9 2.880 

62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa        

  
- Đoạn từ đường An Nông đến cầu Hòa 

Phước 
5 1,0 3.200 

  
- Đoạn từ cầu Hòa Phước đến Quốc Lộ 

1A 
6 0,9 1.980 

63 Nguyễn Hàm Ninh 6 0,8 1.760 

64 Nguyễn Hữu Thận  6 1,0 2.200 

65 Nguyễn Huy Oánh 6 0,9 1.980 

66 Nguyễn Khả Trạc 6 0,9 1.980 

67 Nguyễn Như Đổ  7 0,9 1.440 

68 Nguyễn Thiện Kế       

   - Đoạn 5,5m 4 1,1 4.840 

   - Đoạn 5m 5 1,3 4.160 

69 Nguyễn Trọng Hợp 6 0,8 1.760 

70 Nguyễn Tuyển 7 1,0 1.600 

71 Nguyễn Văn Tỵ 6 0,8 1.760 

72 Nguyễn Văn Vĩnh  6 1,0 2.200 

73 Phạm Hữu Nhật  4 1,0 4.400 

74 Phạm Ngọc Mậu        

   - Đoạn 7,5m 5 0,8 2.560 

   - Đoạn 5,5m 6 1,0 2.200 

75 Phạm Quang Ảnh        

   - Đoạn 5,5m 4 1,1 4.840 

   - Đoạn 5m 5 1,3 4.160 

76 Phạm Vấn (đoạn tiếp theo) 4 0,8 3.520 

77 Phạm Viết Chánh  4 0,8 3.520 

78 Phan Sĩ Thực 5 0,8 2.560 

79 Phan Thúc Trực 6 0,8 1.760 

80 Phan Văn Đáng       

   - Đoạn 10,5m 5 0,8 2.560 

   - Đoạn 7,5m 6 1,0 2.200 

81 Phan Xích Long 5 0,9 2.880 

82 Phùng Hưng (đoạn tiếp theo) 4 1,2 5.280 

83 Phước Trường 10 4 0,9 3.960 

84 Phước Trường 11  5 1,1 3.520 
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85 Phước Trường 12 5 1,1 3.520 

86 Phước Trường 14 5 1,1 3.520 

87 Phước Trường 15 5 1,1 3.520 

88 Sơn Thủy 12  6 1,0 2.200 

89 Tân Hòa 1 6 1,0 2.200 

90 Tân Hòa 2  6 1,0 2.200 

91 Tân Hòa 3  6 1,0 2.200 

92 Tân Hòa 4  6 1,0 2.200 

93 Tân Hòa 5 6 1,0 2.200 

94 Tân Hòa 6  6 1,0 2.200 

95 Thành Vinh 2  5 0,8 2.560 

96 Thành Vinh 3  5 0,8 2.560 

97 Thành Vinh 4 5 0,8 2.560 

98 Thành Vinh 5 5 0,8 2.560 

99 Thích Phước Huệ 6 0,8 1.760 

100 Trần Đình Tri 4 0,8 3.520 

101 Trần Hữu Tước 4 1,4 6.160 

102 Trần Quý Khoách  5 0,8 2.560 

103 Trần Tử Bình 5 0,8 2.560 

104 Trần Văn Giàu  6 0,8 1.760 

105 Trần Xuân Hòa  6 0,9 1.980 

106 Triệu Quốc Đạt  5 1,0 3.200 

107 Trịnh Quang Xuân  6 0,8 1.760 

108 Trung Nghĩa 7 (đoạn tiếp theo) 6 1,0 2.200 

109 Trung Nghĩa 8 6 1,0 2.200 

110 Trung Nghĩa 9  5 1,2 3.840 

111 Trương Vĩnh Ký       

   - Đoạn 10,5m 5 0,8 2.560 

   - Đoạn 7,5m 6 1,0 2.200 

112 Võ Văn Đặng (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

113 Vũ Hữu Lợi 6 0,8 1.760 

114 Vùng Trung 6  6 0,8 1.760 

115 Vùng Trung 7 6 0,8 1.760 

116 Vùng Trung 8 6 0,8 1.760 

117 Vùng Trung 9  6 0,8 1.760 

118 Vùng Trung 10 6 0,9 1.980 
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119 Vùng Trung 11       

   - Đoạn 7,5m 6 0,9 1.980 

   - Đoạn 5,5m 6 0,8 1.760 

120 
Đường tránh Nam Hải Vân (đoạn 

thuộc địa bàn quận Liên Chiểu) 
6 0,8 1.760 

121 

Đường từ Nguyễn Công Trứ đến Đông 

Kinh Nghĩa Thục (đường sắt cũ quận 

Sơn Trà, chưa đặt tên) 

   

  - Đoạn 10,5m x 2 làn  2 0,8 10.800 

  - Đoạn 10,5m 3 1,1 8.580 
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Phụ lục số 3A 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

TT Ranh giới, vị trí Vị trí  Khu vực Hệ số Đơn giá 

I  Xã Hòa Nhơn        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 II 1,2 1.368 

2 Đường tránh Nam Hải Vân 1 II 1,1 1.254 

II  Xã Hòa Sơn        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 II 1,3 1.482 

2 Đường tránh Nam Hải Vân 1 II 1,0 1.140 

III  Xã Hòa Phú        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 I MN 1,5 749 

IV  Xã Hòa Liên        

1 Đường tránh Nam Hải Vân 1 II 1,0 1.140 

V  Xã Hòa Ninh        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 I MN 1,5 749 
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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: 22/2015/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành mức trần thù lao công chứng,  

chi phí khác 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;  

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ 

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1336/TTr-STP ngày 01 

tháng 6 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác (chi phí thực hiện 

in, chụp, đánh máy giấy tờ văn bản của cơ quan thực hiện chứng thực) trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng: 

- Tổ chức hành nghề công chứng; 

- Phòng Tư pháp các quận, huyện; 

- UBND các phường, xã; 

- Cộng tác viên dịch thuật của các tổ chức hành nghề công chứng và của Phòng 

Tư pháp các quận, huyện; 

- Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng, chứng thực và dịch thuật. 

          Điều 3. Nguyên tắc xác định mức trần thù lao dịch thuật đối với giấy tờ, văn 

bản có tính chất đơn giản, phức tạp            

1. Giấy tờ, văn bản có tính chất đơn giản là những loại giấy tờ, văn bản có tính 

thông dụng hàng ngày, có biểu mẫu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 

như: Giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy 

chứng tử, giấy báo tử, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 
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giấy tuyên thệ độc thân, giấy không cản trở hôn nhân, bằng tốt nghiệp các loại, sổ hộ 

khẩu, học bạ, bảng điểm kết quả học tập, sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp, giấy khám sức 

khỏe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký 

kiểm định, giấy chứng nhận các loại và các loại giấy tờ, văn bản có tính chất tương tự. 

2. Giấy tờ, văn bản có tính chất phức tạp là những loại giấy tờ, văn bản có tính 

chuyên ngành, kỹ thuật như: hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, văn bản công chứng, 

bản án, quyết định của Tòa án, các văn bản chuyên ngành y khoa, kỹ thuật, sở hữu trí 

tuệ, công nghiệp và các loại giấy tờ, văn bản có tính chất tương tự. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

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

2. Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng tự xác định mức thù lao công chứng 

đối với từng loại việc, từng loại giấy tờ không được vượt quá mức trần được ban hành 

kèm theo Quyết định này. 

Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm cụ thể hóa mức thù lao dịch thuật 

, chi phí khác thuộc địa bàn quản lý của mình nhưng không được vượt quá mức trần được 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

3. Các tổ chức hành nghề công chứng, UBND các quận, huyện, phường, xã niêm 

yết công khai mức thù lao công chứng, chi phí khác tại trụ sở của mình. Các tổ chức hành 

nghề công chứng, UBND các quận, huyện, phường, xã thu thù lao công chứng, chi phí khác 

cao hơn mức trần thù lao, chi phí và mức thù lao, chi phí đã niêm yết thì bị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài 

chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường và Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 
 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN      

      CHỦ TỊCH  
    

      Huỳnh Đức Thơ           
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PHỤ LỤC 

 Mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND  

 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)                                                                                                   

TT Loại dịch vụ Mức thu 

 A. MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG 

         I. Dịch vụ soạn thảo, đánh máy, in văn bản  

1 Đối với các hợp đồng, giao dịch có tính chất 

đơn giản (không quá 2 trang văn bản) 
             60.000 đồng/hồ sơ 

2 Đối với các hợp đồng, giao dịch có tính chất 

phức tạp (từ 3 trang văn bản trở lên) 
            100.000 đồng/hồ sơ 

3 Ngoài việc phát hành hợp đồng, giao dịch đã 

được công chứng cho các bên tham gia và 

lưu tại tổ chức hành nghề công chứng, nếu 

các bên có nhu cầu in thêm hợp đồng, giao 

dịch 

Áp dụng theo Điểm B của Phụ lục này. 

II. Thù lao sao chụp hồ sơ lưu trữ tại các tổ chức hành nghề công chứng 

 Sao chụp các giấy tờ trong hồ sơ lưu trữ tại 

các tổ chức hành nghề công chứng. 

1000 đồng/ trang A4 

2000 đồng/trang A3 

5000 đồng/trang giấy khác ngoài trang 

A3, A4  

III. Các việc khác liên quan đến việc công chứng 

 

1 

Công bố di chúc tại tổ chức hành nghề công 

chứng 
 100.000 đồng/trường hợp 

Công bố di chúc ngoài trụ sở tổ chức hành 

nghề công chứng  

100.000 đồng/trường hợp  

(chi phí ăn, ở, phương tiện đi lại theo 

thỏa thuận giữa người yêu cầu công 

chứng và tổ chức hành nghề công 

chứng) 

2 Các việc khác liên quan đến việc công chứng 50.000 đồng/trường hợp 
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IV. Mức trần thù lao dịch thuật 

   1 Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt 

STT Thứ tiếng Giấy tờ, văn bản có tính 

chất đơn giản 

Giấy tờ, văn bản có 

tính chất phức tạp 

1.1 Tiếng Anh, Pháp 70.000 đồng/trang A4 100.000 đồng/trang A4 

1.2 Tiếng Nga, Hoa, Nhật, Hàn, 

Đức 
100.000 đồng/ trang A4 130.000 đồng/trang A4 

1.4 Tiếng các nước khác 150.000 đồng/trang A4 220.000 đồng/trang A4 

   2 Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài  

2.1 Tiếng Anh, Pháp 80.000 đồng/trang A4 110.000 đồng/trang A4 

1.2 Tiếng Nga, Hoa, Nhật, Hàn, 

Đức 
110.000 đồng/ trang A4 140.000 đồng/trang A4 

1.4 Tiếng các nước khác 160.000 đồng/trang A4 250.000 đồng/trang A4 

B. MỨC TRẦN CHI PHÍ KHÁC 

1 Đánh máy văn bản (trang A4) 10.000 đồng/trang 

2 Đánh máy văn bản (trang A3) 15.000 đồng/trang 

3 Đánh máy văn bản (trang giấy khác ngoài trang A3, A4) 20.000 đồng/trang 

3 Sao chụp văn bản (trang A4)     500 đồng/trang 

4 Sao chụp văn bản (trang A3) 1000 đồng/trang 

5 Sao chụp văn bản (trang giấy khác ngoài trang A3, A4) 5000 đồng/trang 

6 In văn bản (trang A4) 2000 đồng/trang 

7 In văn bản (trang A3) 3000 đồng/trang 

8 In văn bản (trang giấy khác ngoài trang A3, A4) 10.000 đồng/trang 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23 /2015/QĐ-UBND          Đà Nẵng, ngày  25   tháng 8   năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với  

huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc 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 Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

được tập trung tập huấn và thi đấu; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12 

tháng 9 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số  

410/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2015 và ý kiến luận tại cuộc họp giao ban 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 03 tháng 8 năm 2015 , 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể 

thao thành phố Đà Nẵng là người Việt Nam, lập thành tích tại các giải thi đấu quốc gia, 

cụ thể như sau: 

 1. Chế độ tiền thưởng đối với vận động viên 

 a) Các môn thể thao cá nhân: Mức thưởng theo Phụ lục đính kèm. 

 b) Đối với các môn thể thao tập thể: Mức thưởng chung bằng số lượng người 

tham gia môn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 1 Quyết định này. 

 c) Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội (thành tích thi đấu của 

từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên 

được thưởng khi lập thành tích theo quy định của Điều lệ giải: Mức thưởng chung bằng 

số lượng vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại Điểm a Khoản 

1 Điều 1 Quyết định này. 

2. Chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên 
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 a) Các môn thể thao cá nhân: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên 

lập thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng 

đối với vận động viên đạt giải theo Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định này. 

 b) Đối với các môn thể thao tập thể: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển 

thi đấu lập thành tích thì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện 

viên theo quy định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải. Số 

lượng huấn luyện viên được xét thưởng được quy định như sau: 

 - Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 2 đến 5 vận động viên tham 

gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên. 

 - Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 6 đến 12 vận động viên tham 

gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên. 

 - Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên: Mức 

thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên. 

 c) Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội (thành tích thi đấu của 

từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi): Mức thưởng chung 

cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

1 Quyết định này nhân với 50% mức thưởng tương ứng theo quy định tại Điểm a Khoản 

1 Điều 1 Quyết định này. 

 d) Đối với huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên người khuyết tật 

lập thành tích trong các đại hội, giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật toàn 

quốc thì mức tiền thưởng được tính bằng 50% mức tiền thưởng đối với vận động viên. 

 e) Đối với huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt thành tích tại 

các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia thì tiền thưởng bằng 

30% mức tiền thưởng vận động viên thành tích cao đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại 

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 

này. 

 Điều 2. Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể 

thao thành phố Đà Nẵng là người Việt Nam, lập thành tích tại các giải thi đấu cấp quốc 

tế:  

Mức thưởng bằng 50% mức thưởng quy định tại Quyết định số 32/2011/QĐ-

TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành 

phố quyết định khen thưởng từ Quỹ khen thưởng thành phố. 

 Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Kinh phí chi trả chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành 

tích tại các giải thi đấu quốc gia được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể thao bố trí 

trong dự toán chi hàng năm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
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 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở: Tài 

chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; 

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

Quyết định này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

      Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục 

MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23 /2015/QĐ-UBND ngày 25  tháng  8  năm 2015 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

ĐVT: đồng 

TT Nội dung 
Mức 

thưởng 

Mức 

thưởng khi 

phá kỷ lục 

1 Đại hội TDTT toàn quốc, vô địch quốc gia     

 

Huy chương vàng 5.000.000 5.000.000 

Huy chương bạc 3.000.000 3.000.000 

Huy chương đồng 2.000.000 2.000.000 

2 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV dưới 12 tuổi     

 

Huy chương vàng 1.000.000 1.000.000 

Huy chương bạc 600.000 600.000 

Huy chương đồng 400.000 400.000 

3 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV từ 12 đến dưới 16 tuổi     

 

Huy chương vàng 1.500.000 1.500.000 

Huy chương bạc 900.000 900.000 

Huy chương đồng 600.000 600.000 

4 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV từ 16 đến dưới 18 tuổi     

 

Huy chương vàng 2.000.000 2.000.000 

Huy chương bạc 1.200.000 1.200.000 

Huy chương đồng 800.000 800.000 

5 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV từ 18 đến dưới 21 tuổi     

 

Huy chương vàng 2.500.000 2.500.000 

Huy chương bạc 1.500.000 1.500.000 

Huy chương đồng 1.000.000 1.000.000 

6 Đại hội, giải thể thao người khuyết tật toàn quốc   

 

Huy chương vàng 2.500.000 2.500.000 

Huy chương bạc 1.500.000 1.500.000 

Huy chương đồng 1.000.000 1.000.000 

7 
Các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần 

chúng cấp quốc gia 

  

 

Huy chương vàng 1.500.000 1.500.000 

Huy chương bạc 900.000 900.000 

Huy chương đồng 600.000 600.000 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số: 24 /2015/QĐ-UBND               Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

 trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ 

  

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 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 592/TTr-STC ngày 06 

tháng 7 năm 2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến 

kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 03 tháng 8 năm 2015, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị 

và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ, cụ thể: 

 1. Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành quy chế tạm thời về trang bị và thanh toán cước phí sử dụng 

phương tiện thông tin công vụ. 

 2. Quyết định số 147/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về quy định trang bị, sử dụng phương tiện thông tin công vụ và thanh toán cước 

phí trong các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố có thụ hưởng ngân sách địa 

phương. 

 3. Các Quyết định của UBND thành phố liên quan việc trang bị và thanh toán 

cước phí sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các 

Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 TM. ỦY BAN NHAN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  
          

        Võ Duy Khương 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số: 24 /2015/QĐ-UBND               Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

 trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ 

  

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 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 592/TTr-STC ngày 06 

tháng 7 năm 2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến 

kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 03 tháng 8 năm 2015, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị 

và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ, cụ thể: 

 1. Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành quy chế tạm thời về trang bị và thanh toán cước phí sử dụng 

phương tiện thông tin công vụ. 

 2. Quyết định số 147/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về quy định trang bị, sử dụng phương tiện thông tin công vụ và thanh toán cước 

phí trong các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố có thụ hưởng ngân sách địa 

phương. 

 3. Các Quyết định của UBND thành phố liên quan việc trang bị và thanh toán 

cước phí sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các 

Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 TM. ỦY BAN NHAN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

                       Võ Duy Khương 
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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: 25 /2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 28  tháng  8  năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

 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 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

 Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 

 Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và 

kinh phí hỗ trợ cho cán bộ chi trả như sau: 

1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng. 

2. Mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng do xã, 

phường quản lý (theo Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này). 

3. Mức trợ cấp nuôi dưỡng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ 

xã hội công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (theo Phụ lục số 

02 kèm theo Quyết định này). 

4. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chi trả ở cấp xã, phường và công tác quản lý ở quận, 

huyện để thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội với mức hỗ trợ cho xã, phường là 0,4% 

so với tổng số tiền trực tiếp chi trả. Nếu xã, phường nào thấp hơn 300.000 

đồng/người/tháng thì chi đủ 300.000 đồng/người/tháng. Nếu xã, phường nào vượt quá 

500.000 đồng/người/tháng thì chi đủ 500.000 đồng/người/tháng. Cấp quận, huyện là 

0,15% so với tổng số tiền quản lý chi trả để thẩm định hồ sơ, hỗ trợ cho cán bộ và chi 

phí quản lý khác.  

5. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng với các mức theo 

hệ số khác nhau quy định tại khoản 2 Điều này thì chỉ hưởng một mức cao nhất. Riêng 
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người đơn thân nghèo, thoát nghèo trong vòng 2 năm đang nuôi con đồng thời là người 

bị nhiễm HIV, người cao tuổi, người khuyết tật nặng quy định tại khoản 2 Điều này thì 

ngoài chế độ đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con còn được hưởng chế độ 

người bị nhiễm HIV hoặc người cao tuổi hoặc người khuyết tật nặng; người khuyết tật 

nặng hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng 

mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì ngoài chế độ đối với người khuyết 

tật còn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi. 

6. Thời điểm áp dụng: 

- Đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng, 

được truy lĩnh kể từ ngày 01/01/2015 (riêng mai táng phí không được truy lĩnh). Đối 

với đối tượng giải quyết mới hưởng chính sách trợ giúp xã hội, thời gian được tính kể 

từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch UBND các quận, huyện;  

- Đối với đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở Bảo trợ xã hội công lập 

được tính kể từ ngày 01 của tháng liền kề sau tháng UBND thành phố ra quyết định 

phê duyệt chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.  

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng, kinh phí hỗ trợ 

hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng và kinh phí 

hỗ trợ cho cán bộ chi trả ở cấp xã, phường và công tác quản lý ở quận, huyện để thực 

hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội quy định tại Điều 1 Quyết định này do ngân sách nhà 

nước đảm bảo theo phân cấp. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện tổ chức quản lý, thực hiện 

chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc quản lý đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. 

c) Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán ngân sách địa phương, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội chủ trì, lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện chính 

sách bảo trợ xã hội của các đơn vị theo phân cấp quản lý gửi Sở Tài chính tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết 

định 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước các ngày 15/01 và 15/7 hàng năm và báo cáo 

đột xuất về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội về Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm 

a) Có biện pháp quản lý tốt các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Hướng dẫn, 

kiểm tra và giám sát cấp xã, phường trong việc xác định và quản lý đối tượng. 

b) Tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn. Tiếp nhận và thẩm định phê duyệt hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội của cấp xã, phường. 
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c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện chính 

sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

d) Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ 

xã hội theo phân cấp gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định và gửi Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội để theo dõi, phối hợp thực hiện. 

đ) Thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết toán theo quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

bãi bỏ Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về chế độ, chính sách trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, hộ gia đình 

nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định 

số 45/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng và vật dụng phục vụ sinh hoạt đối với các đối tượng 

đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, 

Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 

Chi nhánh Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân 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. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục số 01 

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG  

BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2015/QĐ-UBND ngày  28 / 8 /2015 

 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
      

TT Đối tượng áp dụng ĐVT Hệ số 
Mức trợ cấp 

(đồng) 

1 2 3 4 5 

I ĐỐI VỚI CÁ NHÂN       

1 

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi 

dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau:  

Người     

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;  

- Mồ côi cả cha và mẹ; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích 

theo quy định của pháp luật; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang 

hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở 

bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang 

trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trạm 

giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi 

phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của 

pháp luật; 

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã 

hội; 

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành 

án phạt tù tại trạm giam hoặc đang chấp hành 

quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp 

luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm 

sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà 

xã hội; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp 

luật và người còn lại đang trong thời gian chấp 

hành án phạt tù tại trạm giam hoặc đang chấp 

hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
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- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

và người còn lại đang trong thời gian chấp 

hành án phạt tù tại trạm giam hoặc đang chấp 

hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

1.1 Trẻ em dưới 04 tuổi   2.5 675.000/người/tháng 

1.2 Trẻ em từ 04 tuổi trở lên   1.5 405.000/người/tháng 

2 

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại nhóm 1 Phụ lục 

này mà đang học phổ thông, học nghề, trung 

học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn 

bằng thứ nhất 

Người 1.5 405.000/người/tháng 

3 

Trẻ em bị nhiễm HIV; Người bị nhiễm HIV 

thuộc hộ nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn không còn khả năng lao động mà 

không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 

tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng 

tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

Người 

  

  

3.1 Trẻ em dưới 04 tuổi   2.5 675.000/người/tháng 

3.2 Trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi   2,0 540.000/người/tháng 

3.3  Người từ 16 tuổi trở lên    1.5 405.000/người/tháng 

4 

Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, thoát 

nghèo trong vòng 2 năm không có chồng hoặc 

không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có 

chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của 

pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc 

đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng 

người con đó đang học phổ thông, học nghề, 

trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 

văn bằng thứ nhất 

Người     

4.1 Đang nuôi 01 con   1,0 270.000/người/tháng 

4.2 Đang nuôi từ 02 con trở lên   2,0 540.000/người/tháng 

5 
Người cao tuổi thuộc một trong các trường 

hợp sau:   
    

5.1 

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn 

cảnh khó khăn không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa 

vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này 

đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng 

Người     

5.1.1 Người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi   1.5 405.000/người/tháng 

5.1.2 Người từ đủ 80 tuổi trở lên   2,0 540.000/người/tháng 

5.2 
Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện 

quy định tại Điểm 5.1 Phụ lục này 
Người     
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5.2.1 

Người từ đủ 80 tuổi đến 89 tuổi mà không có 

lương hưu hoặc không có trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hàng tháng  

  1,0 270.000/người/tháng 

5.2.2 
Người từ 90 tuổi đến 99 tuổi, không kể có thu 

nhập hay không có thu nhập 
  1,0 270.000/người/tháng 

5.2.3 
Người từ 100 tuổi trở lên, không kể có thu 

nhập hay không có thu nhập 
  1,5 405.000/người/tháng 

5.3 

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn 

cảnh khó khăn không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống 

ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở 

BTXH, nhà XH nhưng có người nhận chăm 

sóc tại cộng đồng 

Người 3,0 810.000/người/tháng 

6 Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật Người     

6.1 Người khuyết tật đặc biệt nặng   2,0 540.000/người/tháng 

6.2 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao 

tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em 
  2.5 675.000/người/tháng 

6.3 Người khuyết tật nặng   1.5 405.000/người/tháng 

6.4 
Người khuyết tật nặng là người cao tuổi, 

người khuyết tật nặng là trẻ em 
  2,0 540.000/người/tháng 

6.5 

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết 

tật nặng đang mang thai hoặc nuôi một con 

dưới 36 tháng tuổi   

1.5 405.000/người/tháng 

6.6 

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết 

tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 

tháng tuổi; Người khuyết tật đặc biệt nặng, 

người khuyết tật nặng đang nuôi từ hai con trở 

lên dưới 36 tháng tuổi.   

2,0 540.000/người/tháng 

II 
ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CHĂM SÓC 

NUÔI DƯỠNG 
Hộ      

1 
Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc một người khuyết tật đặc biệt nặng 
  1,0 270.000/hộ/tháng 

2 
Trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một 

người khuyết tật đặc biệt nặng 
  1.5 405.000/hộ/tháng 

3 

Trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hoặc 

hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng từ hai người 

khuyết tật đặc biệt nặng trở lên 

  3,0 810.000/hộ/tháng 

4 

Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi 

dưỡng trẻ em mồ côi tại Khoản 1, Mục I và 

người cao tuổi cô đơn tại Điểm 5.3, Khoản 5, 

Mục I Phụ lục này 

Hộ      

4.1 Nuôi trẻ em dưới 04 tuổi   2.5 675.000/hộ/tháng 

4.2 Nuôi trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi   1.5 405.000/hộ/tháng 
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4.3 

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có 

người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, 

không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ 

điều kiện tiếp nhận vào cơ sở BTXH, nhà XH 

nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng   

1.5 405.000/hộ/tháng 

III 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC CHO ĐỐI 

TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP THƯỜNG 

XUYÊN 

      

1 

Các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ 

BHYT miễn phí, được hỗ trợ tiền mai táng phí 

khi qua đời kể cả con của người đơn thân 

nghèo (ngoại trừ các đối tượng gián tiếp như: 

gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt nặng; hộ gia đình, cá 

nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi 

và người cao tuổi; người đơn thân thuộc hộ 

nghèo đang nuôi con).  

      

1.1 Bảo hiểm y tế   
Theo quy định của Luật Bảo 

hiểm y tế 

1.2 Trợ cấp mai táng phí Người 20,0  5.400.000/người/lần  

2 

Đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 

và 6 Mục I Phụ lục này học mầm non, giáo dục 

Phổ thông, học nghề, Trung học chuyên 

nghiệp, Cao đẳng và Đại học   

    

2.1 Hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập Người 
Theo quy định hiện hành về 

GD&ĐT 2.2 
Được miễn học phí, học nghề và các khoản 

đóng góp của nhà trường 
Người 

IV 
TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT TẠI CỘNG 

ĐỒNG   

1 Đối với hộ gia đình   

1.1 

Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên 

tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao 

động đặc biệt nghiêm trọng hoặc lý do bất khả 

kháng khác 

Hộ  20,0  5.400.000/hộ  

1.2 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy 

hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất 

khả kháng khác mà không còn nơi ở 

Hộ  20.000.000/hộ 

1.3 

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, 

lũ, lụt, thiên tai, hỏa hạn hoặc lý do bất khả 

kháng khác 

Hộ  20.000.000/hộ 



   

37 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14/Ngày 12-10-2015  

 

1.4 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn 

có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa 

hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không 

ở được 

Hộ  15.000.000/hộ 

2 Đối với cá nhân   

2.1 Trợ giúp lương thực Người 
15 kg gạo/người/tháng  

từ 01 đến 3 tháng 

2.2 

Người bị thương nặng do thiên tai, hoả hoạn; 

tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt 

nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng 

khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú. 

Người 10,0  2.700.000/người  

2.3 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng 

cho người chết do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn 

giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm 

trọng hoặc lý do bất khả kháng khác không 

phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó, 

thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí 

thực tế, nhưng không quá 30 lần mức chuẩn 

trợ giúp xã hội theo quy định. 

Người 30,0  8.100.000/người  

2.4 

Người lang thang xin ăn, tâm thần lang thang 

trong thời gian tập trung chờ giải quyết về 

nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở BTXH, nhà xã 

hội,  tối đa không quá 90 ngày  

Người 25.000/người/ngày 
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Phụ lục số 02 

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ 

XÃ HỘI TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2015/QĐ-UBND ngày 28 / 8 /2015 

 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
     

TT Nội dung hỗ trợ ĐVT Hệ số 
Mức trợ cấp 

(đồng) 

1 2 3 4 5 

I Tiền ăn cho các đối tượng  Người     

1 Trẻ em dưới 04 tuổi   5,0 1.350.000/người/tháng 

2 
Trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc 

người từ đủ 60 tuổi trở lên 
  4,0 1.080.000/người/tháng 

3 Người từ 16 tuổi đến đủ 60 tuổi   3,0 810.000/người/tháng 

4 Người khuyết tật đặc biệt nặng    3,0 810.000/người/tháng 

5 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em 

hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi   

4,0 1.080.000/người/tháng 

II 
Hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh 

hoạt thường ngày      
 

1 
Tiền mua sắm vật dụng cá nhân (chăn, 

màn, chiếu, gối...) 
Năm 

  
300.000/người/năm 

2 Tiền mua quần áo, dày dép Năm   350.000/người/năm 

3 Đồ dùng, vệ sinh cá nhân Tháng   30.000/người/tháng 

4 Thuốc chữa bệnh thông thường  Tháng   100.000/người/tháng 

5 
Vật dụng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh 

đẻ 
Tháng 

  
30.000/người/tháng 

6 Trợ cấp mai táng phí Lần 20,0 5.400.000/người/lần 

7 Bảo hiểm y tế Năm 
  

Mức hỗ trợ theo quy định 

hiện hành về BHYT 

8 
Sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em đi 

học PT, BTVH và đi học nghề 
Năm 

  

Mức hỗ trợ theo quy định 

hiện hành về GD&ĐT 

III 

Hỗ trợ dụng cụ, phương tiện phục hồi 

chức năng đối với người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     

1 Nạng, nẹp ( cấp 1 năm/1 lần) Lần   
Thực hiện theo Thông tư số 

26/2012/TT-LĐTBXH 

ngày 12/11/2012 của Bộ 

LĐ-TBXH hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính phủ 

2 Chân, tay giả ( cấp 3 năm/1 lần) Lần 
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3 Xe lăn, xe lắc ( cấp 01 lần) Lần 

  

quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật người khuyết tật 

4 

Hỗ trợ các đối tượng: Trẻ em mồ côi, trẻ 

bị bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn không 

nơi nương tựa, người khuyết tật, người 

bị nhiễm HIV/AIDS đang được nuôi 

dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội khác 

  

  

Mức hỗ trợ theo quy định 

hiện hành về BHYT và 

GD&ĐT 
  Bảo hiểm y tế  Năm   

  
Miễn học phí và các khoản đóng góp của 

nhà trường  
Năm 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 26 /2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  17 tháng  9   năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng  

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 Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 

2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; 

Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng 

và quản lý lâm sản; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 06 

tháng 12 năm 2002 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc 

phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong 

công tác bảo vệ rừng; 

Căn cứ Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và lực lượng 

Dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng; 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính  phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 
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Căn cứ Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11 tháng 12 năm 2000 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về cấp dự báo, 

báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

1093/TTr-SNN ngày 21 tháng 7 năm 2015 và theo đề nghị của Văn phòng UBND 

thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phòng cháy, chữa cháy 

rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

thế Quyết định số 152/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 của UBND thành phố 

Đà Nẵng ban hành Bản quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực 

hiện phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thủ trưởng 

các đơn vị liên quan, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

   
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Hùynh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

QUY ĐỊNH 

Về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26 /2015/QĐ-UBND ngày17  tháng 9 năm 

2015 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 

a) Quy định này quy định về tổ chức lực lượng, đầu tư kinh phí, chế độ, chính 

sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây viết tắt là PCCCR); trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động 

PCCCR trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Các nội dung khác liên quan đến PCCCR không quy định trong Quyết định 

này thì áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 

năm 2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây viết tắt là 

Nghị định 09) và các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cộng đồng dân cư 

thôn, làng, tổ dân phố có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng 

và hoạt động PCCCR tại thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Phương châm và yêu cầu trong PCCCR 

1. Phương châm: Phòng cháy rừng là chính, chữa cháy rừng phải khẩn trương, 

kịp thời, triệt để và an toàn. 

2. Yêu cầu trong PCCCR: 

a) Hạn chế đến mức thấp nhất và loại bỏ các nguồn nhiệt, nguồn lửa gây cháy 

rừng, khả năng bắt cháy của chất cháy, kịp thời dập tắt đám cháy khi mới phát sinh; 

ngăn chặn không để cháy lan, gây cháy lớn, đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương 

tiện khi tham gia chữa cháy rừng. 

b) Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, phường, xã (sau đây gọi chung là UBND 

các cấp) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR 

trong phạm vi địa phương mình. 

c) Chủ rừng phải thực hiện các quy định về PCCCR; chịu trách nhiệm nếu để 

rừng do mình quản lý bị cháy. 

d) Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dân cùng cấp chỉ 
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đạo, thực hiện công tác PCCCR như: ban hành các quy định đảm bảo an toàn trong 

công tác PCCCR trong phạm vi quản lý của cấp mình, hướng dẫn các chủ rừng trong 

việc PCCCR. 

đ) Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an, Quân đội các cấp có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong công tác PCCCR. 

e) Cơ quan Kiểm lâm các cấp có trách nhiệm tổ chức dự báo cháy rừng và thông 

tin kịp thời các cấp dự báo cháy rừng đến UBND cùng cấp nơi có rừng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng trong suốt các tháng mùa khô. 

Chương II  

QUY ĐỊNH VỀ CẤP DỰ BÁO, BIỆN PHÁP 

VÀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

 
Điều 3. Cấm đốt lửa trong các trường hợp sau 

Các hành vi bị cấm trong rừng, ven rừng được quy định tại Điều 9, Nghị định 

09, cụ thể: 

1. Trong và ven các khu rừng dễ cháy như rừng thông, rừng phi lao; rừng mới 

trồng, rừng non tái sinh trong mùa khô hanh; những đồi cỏ tranh, lau lách... dễ gây 

cháy lan vào rừng. 

2. Trong các khu vực rừng đặc dụng, đốt nương rẫy không làm đường ranh cản 

lửa, không đủ lực lượng khống chế đám cháy. 

3. Dùng lửa để săn bắt chim thú, bắt ong, hạ cây, lấy củi, đốt để lấy than trong 

rừng, dọn đường, đốt đồng cỏ để lấy cỏ non, đốt cỏ tranh để rà tìm sắt, phế liệu,... 

4. Xâm hại các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng và các hành vi khác trực 

tiếp gây ra nguy cơ cháy rừng. 

Điều 4. Tạm đình chỉ các hoạt động khi vi phạm các quy định về phòng 

cháy, chữa cháy rừng 

1. Việc tạm đình chỉ và phục hồi hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cơ sở, 

phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân ở trong rừng, ven rừng theo quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 17, Nghị định 09, cụ thể: 

a) Các hoạt động không được phép sử dụng hoặc gây ra nguồn lửa, nguồn nhiệt 

mà có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy rừng; 

b) Các hoạt động tạo ra môi trường nguy hiểm cháy, nổ ở trong rừng, ven rừng 

như gây rò rỉ xăng dầu, khí đốt hoặc các chất có nguy hiểm về cháy, nổ khác và các 

hoạt động có sử dụng lửa, nguồn nhiệt, sử dụng các dụng cụ, phương tiện phát sinh tia 

lửa trong trường hợp xuất hiện môi trường nguy hiểm cháy nổ; 

c) Các hoạt động được phép sử dụng lửa trong rừng, ven rừng nhưng xuất hiện 

các yếu tố và điều kiện không kiểm soát được có thể dẫn đến nguy cơ cháy rừng; 

d) Đã bị xử lý hành chính về phòng cháy và chữa cháy rừng nhưng vẫn không 
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khắc phục, sửa chữa; 

e) Khi các nguy cơ cháy rừng được quy định tại Điểm a, b, c của Khoản 1, Điều 

này được loại trừ hoặc vi phạm về phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định tại 

Điểm d, Khoản 1 Điều này được khắc phục, sửa chữa thì được phục hồi hoạt động trở 

lại. Trường hợp hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động đã hết mà nguy cơ phát sinh cháy 

rừng chưa được loại trừ hoặc vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy rừng 

chưa được khắc phục, sửa chữa thì bị gia hạn tạm đình chỉ hoạt động. 

2. Thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động và phục hồi hoạt động của công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng quy định như sau: 

a) Chủ tịch UBND các cấp được quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động của 

bộ phận, toàn bộ cơ sở, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm 

quản lý của mình; 

b) Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi thẩm quyền 

của mình được quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với từng bộ phận, toàn bộ 

cơ sở, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân; 

c) Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy được tạm đình chỉ hoạt động 

đối với từng bộ phận, toàn bộ cơ sở, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân đối với trường 

hợp khi đang có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và trong thời gian ngắn nhất sau khi 

tạm đình chỉ phải báo cáo cấp trên trực tiếp có thẩm quyền ra quyết định. 

3. Ngoài những người có thẩm quyền nêu trên, những người sau đây có thẩm 

quyền tạm đình chỉ hoạt động và phục hồi hoạt động trong các phạm vi sau: 

a) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Trạm trưởng 

Trạm Kiểm lâm được quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động trong phạm vi quản lý 

của mình; 

b) Kiểm lâm viên khi phát hiện trường hợp đang có nguy cơ trực tiếp gây cháy 

rừng được quyền tạm đình chỉ hoạt động, đồng thời phải kịp thời báo cáo cấp trên trực 

tiếp có thẩm quyền ra quyết định. 

Điều 5. Đình chỉ các hoạt động khi không đảm bảo an toàn về phòng cháy, 

chữa cháy rừng 

Việc đình chỉ các hoạt động khi không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy rừng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định 09 và Khoản 6, 

Điều 19, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Chính phủ (sau đây viết 

tắt là Nghị định 79). 

Điều 6. Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 

1. Vào đầu mùa khô hàng năm, các chủ rừng, các đơn vị có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trong rừng, ven rừng phải xây dựng phương án PCCCR trên lâm phận, 

phạm vi quản lý của mình. Phương án PCCCR phải được Thủ trưởng đơn vị hoặc cơ 
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quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung phương án thực hiện theo Điều 20 của Nghị 

định 09, cụ thể: 

a) Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cần huy động lực lượng, phương tiện 

chữa cháy của lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng 

và lực lượng, phương tiện khác do cơ quan Kiểm lâm quản lý thì chủ rừng đề nghị cơ 

quan Kiểm lâm hướng dẫn xây dựng phương án. 

b) Phương án phòng cháy, chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện 

của nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương tham gia thì chủ rừng đề nghị cơ quan Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn xây dựng Phương án. 

c) Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phải được bổ sung chỉnh lý kịp thời 

khi có những thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy và các điều kiện liên 

quan đến hoạt động chữa cháy. 

2. Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp 

xây dựng Phương án PCCCR hàng năm, nội dung phương án thực hiện theo Điều 20 

của Nghị định 09. 

3. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố 

Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng bao gồm 

cả rừng tự nhiên và rừng trồng, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá việc phòng cháy, chữa 

cháy rừng; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

4. Thẩm quyền phê duyệt phương án PCCCR:  

Thẩm quyền phê duyệt phương án PCCCR thực hiện theo Khoản 3, Điều 20, 

Nghị định 09, cụ thể: 

a) Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt phương án PCCCR thuộc phạm vi trách 

nhiệm quản lý của mình. 

b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, các Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm phê duyệt 

phương án PCCCR có sử dụng lực lượng, phương tiện của lực lượng chuyên ngành 

PCCCR thuộc phạm vi quản lý của mình. 

c) Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phê duyệt phương án phòng 

cháy, chữa cháy có sử dụng lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức ở địa 

phương thuộc địa bàn quản lý; trường hợp sử dụng lực lượng, phương tiện của nhiều 

cơ quan, tổ chức của nhiều quận, huyện thì do Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa 

cháy thành phố phê duyệt. 

d) Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt phương án PCCCR trên phạm vi toàn 

thành phố có sử dụng lực lượng, phương tiện của Quân đội đóng quân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng PCCCR các cấp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

1. Lực lượng PCCCR cấp thành phố: 
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a) Lực lượng PCCCR cấp thành phố gồm lực lượng nòng cót và lực lượng tham 

gia, phối hợp. Lực lượng nòng cót gồm: Kiểm lâm, Quân đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân 

sự thành phố, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố. Lực lượng tham gia, phối 

hợp gồm: Công an thành phố, Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng (kể cả Quân khu 5) đóng 

quân trên địa bàn thành phố, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và các lực 

lượng khác của địa phương khi có lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Khi nhận được tin báo cháy rừng và đề nghị hỗ trợ của Ban Chỉ đạo thực hiện 

kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp quận, huyện (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo cấp 

huyện) thì các lực lượng của thành phố như: Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy, Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, Dân phòng và các lực lượng khác của địa 

phương có trách nhiệm tổ chức triển khai phối hợp với các lực lượng chữa cháy trên 

địa bàn cơ động nhanh đến hiện trường, ứng cứu chữa cháy kịp thời. Lực lượng kiểm 

lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, truy tìm thủ phạm 

gây cháy và thực hiện điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật. 

c) Trong trường hợp cháy lớn trên diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát của 

thành phố, bằng phương tiện thông tin nhanh nhất, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về thực 

hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đề nghị hỗ trợ lực lượng để chữa cháy rừng. 

2. Lực lượng PCCCR cấp huyện: 

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện thường xuyên củng cố và kiện toàn 

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện (sau đây viết tắt 

là Ban Chỉ đạo cấp huyện) theo Nghị định 09. Ban Chỉ đạo cấp huyện tham mưu UBND 

cùng cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng, các đơn vị liên quan thực hiện 

các quy định đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm bảo 

vệ nghiêm ngặt tài nguyên rừng trên địa bàn. 

b) Kiểm lâm, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố và lực lượng quân 

đội cấp huyện là lực lượng nòng cốt. Các lực lượng như: Công an, các đơn vị lực lượng 

vũ trang của Trung ương, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn, dân quân tự vệ, lực lượng 

dân phòng và các lực lượng khác của huyện là lực lượng phối hợp tham gia khi có lệnh 

điều động. 

c) Khi nhận được tin báo cháy rừng hoặc đề nghị hỗ trợ của Ban chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo cấp xã) 

thì lực lượng chuyên trách PCCCR cấp huyện (lực lượng Kiểm lâm, Cảnh sát Phòng 

cháy, chữa cháy cấp huyện), lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng 

dân phòng và các lực lượng khác có trách nhiệm tổ chức triển khai phối hợp với các 

lực lượng chữa cháy trên địa bàn cơ động nhanh đến hiện trường, ứng cứu chữa cháy 

kịp thời. Lực lượng kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, bắt 

giữ, điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng. 
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d) Trong trường hợp cháy lớn trên diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát của 

quận, huyện bằng phương tiện thông tin nhanh nhất, Trưởng ban Ban Chỉ đạo huyện 

báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị hỗ trợ tăng cường lực lượng để xử lý đám cháy. 

3. Lực lượng PCCCR cấp xã, phường: 

a) Kiểm lâm địa bàn là lực lượng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cấp xã, phường 

xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện PCCCR trên địa bàn. Lực lượng 

chính trong công tác PCCCR cấp xã, phường là kiểm lâm địa bàn, lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dân phòng, lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng và các tổ, đội bảo vệ rừng, 

PCCCR của thôn, làng, tổ dân phố. 

b) Khi xảy ra cháy rừng, Ban Chỉ đạo cấp xã, phường có trách nhiệm chỉ huy, tổ 

chức điều động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tại địa phương tham gia chữa cháy. 

Trong trường hợp cháy lớn trên diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát của xã, phường 

bằng phương tiện thông tin nhanh nhất, Ban Chỉ đạo cấp xã, phường báo cho Ban Chỉ 

đạo cấp huyện qua cơ quan thường trực (Hạt Kiểm lâm) để chỉ huy chữa cháy và đề 

nghị hỗ trợ lực lượng phối hợp chữa cháy rừng. 

4. Lực lượng PCCCR của chủ rừng: 

a) Tất cả các đơn vị chủ rừng phải thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban. Lực lượng chính là các 

tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR của đơn vị và các Trạm quản lý bảo vệ rừng trực thuộc. 

b) Khi xảy ra cháy rừng, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chỉ huy, tổ chức điều 

động, lực lượng, phương tiện, dụng cụ tại đơn vị tham gia chữa cháy. Trong trường 

hợp cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát của đơn vị, bằng phương tiện thông tin 

nhanh nhất, chủ rừng phải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy; 

đồng thời báo cho Ban Chỉ đạo cấp huyện đề nghị tăng cường lực lượng chữa cháy 

rừng. 

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, đơn vị vũ trang đóng quân trong 

rừng hoặc có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong rừng, ven rừng phải phối hợp để 

thành lập các đội tình nguyện phòng cháy, chữa cháy rừng và phải có trách nhiệm phối 

hợp với Ban Chỉ đạo của địa phương và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn 

phòng cháy, chữa cháy rừng của Ban Chỉ đạo ở địa phương. 

Điều 8. Thông tin cấp dự báo và biện pháp phòng cháy rừng 

1. Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chuyên ngành, có trách nhiệm xây dựng cấp dự 

báo cháy rừng và tổ chức thông báo trên địa bàn thành phố trong suốt mùa khô. Triển 

khai, tổ chức các hoạt động phòng cháy theo từng cấp dự báo theo quy định. 

2. Khi có thông báo cấp dự báo cháy rừng của Ban Chỉ đạo cấp thành phố (Chi 

cục Kiểm lâm), Hạt Kiểm lâm các huyện, quận có trách nhiệm cụ thể hoá cấp dự báo 

cháy rừng cho phù hợp với từng địa phương, thông báo thường xuyên, kịp thời trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 9. Cấp dự báo, báo động cháy rừng 
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Cấp dự báo, báo động cháy rừng theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 

127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, cụ thể: 

1. Khi dự báo ở cấp I, ít có khả năng cháy rừng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã 

chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã, phường và các chủ rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm 

triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; phải tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 

khoanh vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền phổ biến trong cộng đồng dân cư về 

phòng cháy, chữa cháy rừng và hướng dẫn phát, đốt nương rẫy đúng kỹ thuật. 

2. Khi dự báo đến cấp II, khả năng cháy rừng ở mức trung bình, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã, phường chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã và các chủ rừng tăng cường kiểm tra, 

đôn đốc, bố trí người canh phòng, lực lượng và phương tiện thường trực sẵn sàng dập 

tắt lửa khi mới xảy ra cháy rừng, hướng dẫn người dân về kỹ thuật làm nương rẫy. 

3. Khi dự báo đến cấp III, thời tiết khô hanh dễ xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường đôn đốc các chủ 

rừng coi trọng biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, cấm đốt nương làm rẫy. Các chủ 

rừng phải thường xuyên canh phòng, nhất là đối với những vùng trọng điểm dễ cháy 

như rừng trồng, rừng tự nhiên bao gồm: Thông, bạch đàn, keo lá tràm, tre, nứa và các 

loại rừng dễ cháy khác. 

a) Lực lượng trực phòng cháy phải trực ít nhất 10h trong ngày trong khoảng thời 

gian từ 10h đến 20h. 

b) Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo của cấp xã, chủ rừng, Hạt 

Kiểm lâm đôn đốc việc phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng, cấm đốt nương 

rẫy. 

c) Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra công tác trực phòng cháy và các 

hoạt động có thể gây ra cháy rừng trong lâm phận. 

d) Dự báo viên nắm chắc tình hình khí tượng, thuỷ văn để dự báo và thông báo 

kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp cháy và tình hình cháy rừng ở 

địa phương. 

4. Khi dự báo cháy rừng đến cấp IV, cấp nguy hiểm, thời tiết hanh khô kéo dài 

có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Ban Chỉ đạo cấp huyện 

phải theo dõi, đồng thời chỉ đạo: 

Lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm 

cháy ở các huyện, xã. 

Lực lượng canh phòng phải thường xuyên trên chòi canh, ngoài hiện trường rừng 

dễ cháy bảo đảm 14 giờ trong ngày trong khoảng thời gian từ 7h đến 21h, phát hiện 

kịp thời điểm cháy, báo động, thông tin kịp thời  khi có cháy rừng xảy ra để ban chỉ 

đạo theo từng cấp cháy huy động lực lượng, phương tiện dập tắt đám lửa, không để 

cháy lớn. 



   

49 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14/Ngày 12-10-2015  

 

5. Khi dự báo đến cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô, hanh, nắng hạn 

kéo dài, thảm thực vật khô kiệt, nguy cơ cháy rừng rất lớn trên tất cả các loại rừng, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo cấp thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm 

tra, chủ động và sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng. Thông tin cảnh báo thường xuyên 

liên tục, kịp thời cấp dự báo cháy rừng ở vùng trọng điểm dễ cháy. Kiểm tra chặt chẽ 

không cho người và phương tiện ra vào rừng tùy tiện. Nghiêm cấm tuyệt đối không 

được đốt lửa trong rừng và ven rừng. 

Lực lượng canh phòng trên các chòi canh và các vùng trọng điểm cháy bảo đảm 

trực 24 giờ trong ngày. 

Nghiêm cấm việc dùng lửa trong rừng và ven rừng đối với người ra vào rừng và 

khách du lịch. 

Lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm 

cháy, đảm bảo 24h trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng; 

thông báo thường xuyên nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng. 

Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng, chính quyền địa phương phải huy động lực 

lượng và phương tiện dập tắt đám lửa. Tất cả các vụ cháy rừng đều phải lập biên bản 

và xử lý đúng quy định của pháp luật. 

Trong các tháng mùa khô, dự báo viên phải nắm chắc tình hình thời tiết, khí hậu 

thuỷ văn để dự báo, thông tin thường xuyên, liên tục hàng ngày trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Đặc biệt khi dự báo đến cấp IV và cấp V, dự báo viên phải dự báo 

và đảm bảo thông tin trong suốt thời kỳ cao điểm dễ cháy rừng và báo cáo kịp thời về 

việc phòng cháy, chữa cháy rừng lên cấp trên. 

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan để dự báo, thông tin cấp cháy và 

biện pháp phòng cháy, chữa cháy kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng 

trong suốt thời kỳ cao điểm dễ cháy rừng. 

 

Điều 10. Hệ thống thông tin liên lạc 

Trong suốt mùa khô, Ban Chỉ đạo các cấp phải duy trì đều đặn, thông suốt hệ 

thống thông tin từ Ban Chỉ đạo cấp thành phố (Chi cục Kiểm lâm) đến Ban chỉ đạo cấp 

huyện, cấp xã; các Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR 

và các chủ rừng. 

Điều 11. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR 

Hàng năm, lực lượng chuyên trách PCCCR các cấp, lực lượng bảo vệ rừng của 

các chủ rừng, các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR phải được huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ PCCCR. Tuỳ theo từng cấp, từng đối tượng để có phương pháp đào 

tạo, huấn luyện thích hợp. Một số nội dung chính cần thiết trong huấn luyện, bồi dưỡng 

như: 

1. Các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác PCCCR. 
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2. Kỹ thuật PCCCR và các ứng dụng công nghệ mới trong PCCCR; khắc phục 

hậu quả của cháy rừng (trong đó có cả nghiệp vụ điều tra, pháp chế). 

3. Năng lực chỉ huy, kỹ thuật cứu hộ, cứu nạn trong PCCCR. 

4. Kỹ năng công tác cộng đồng và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng 

cháy, chữa cháy rừng. 

Điều 12. Quản lý sản xuất nương rẫy 

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức quản lý hoạt động sản xuất nương rẫy 

trên địa bàn; chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hạt Kiểm lâm, 

chính quyền cấp xã tham mưu quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy cho nhân dân; chỉ 

đạo các ngành chức năng hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy hoạch, phân vùng, 

xác định rõ ranh giới, có mốc bảng niêm yết ngoài thực địa, lập bản đồ quy hoạch hoặc 

phân loại đất dành cho sản xuất nương rẫy. Hàng năm Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm 

tra hướng dẫn nhân dân sản xuất nương rẫy đúng quy định trên những vùng đất đã được 

quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép làm nương rẫy. 

2. Trong những vùng được phép sản xuất nương rẫy, Hạt Kiểm lâm cùng với các 

đơn vị liên quan, chính quyền xã, phường hướng dẫn nhân dân kỹ thuật đốt dọn nương 

rẫy, đốt xử lý thực bì để trồng rừng, khai thác rừng trồng đúng quy định. 

3. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR đối với các hộ dân có nương rẫy 

gần rừng, đặc biệt là rừng trồng; tuyên truyền cho người dân biết những quy định về 

PCCCR. 

4. Một số quy định cụ thể trong đốt dọn nương rẫy, xử lý thực bì: 

a) Chỉ được đốt dọn trong vùng được phép làm nương rẫy, khi làm rẫy phải phát 

dọn toàn bộ thực bì, phơi khô và vun thành dải rộng 2-3 m, Khoảng cách các dải là 5 - 

6 m; dải sát bìa rừng cách xa rừng 6 - 8 m. 

b) Khi đốt thực bì phải đốt lúc gió nhẹ, đốt vào chiều tối hoặc sáng sớm, đốt lần 

lượt từng dải, thứ tự từ trên sườn đồi xuống chân đồi. 

c) Trước khi đốt rẫy, xử lý thực bì phải báo với Kiểm lâm địa bàn, chủ rừng và 

chính quyền xã, phường, thôn. Chỉ được phép đốt sau khi được sự kiểm tra đảm bảo 

an toàn trong PCCCR và đồng ý cho phép đốt của chính quyền địa phương, cơ quan 

Kiểm lâm sở tại. Khi đốt rẫy phải có người canh gác, Khoảng 10m - 15 m có một người 

gác trên dải để đề phòng và dập tắt ngay các đám lửa cháy lan, không để lửa cháy lan 

vào rừng, đốt xong phải kiểm tra toàn bộ nương rẫy, khi lửa tắt hẳn mới ra về. 

Chương III  

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHỮA CHÁY RỪNG 

Điều 13. Phát hiện cháy, báo cháy và huy động lực lượng cứu chữa 

Thực hiện theo Khoản 1 và 2 Điều 22, NĐ 79, cụ thể: 

1. Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung 

quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây: 
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a) Đội dân phòng hoặc đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tại nơi 

xảy ra cháy. 

b) Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất. 

c) Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. 

2. Cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này khi nhận được tin báo về vụ 

cháy xảy ra trong địa bàn được phân công quản lý thì phải nhanh chóng đến tổ chức 

chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác để chi viện chữa cháy; 

trường hợp cháy xảy ra ngoài địa bàn được phân công quản lý thì sau khi nhận được 

tin báo cháy phải bằng mọi cách nhanh nhất báo cho các cơ quan, đơn vị quản lý địa 

bàn nơi xảy ra cháy biết để xử lý, đồng thời báo cáo cấp trên của mình. 

Điều 14. Nguyên tắc chữa cháy rừng 

Thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 

chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. 

1. Người chỉ huy chữa cháy rừng tiếp nhận, xử lý thông tin, kết hợp việc quan 

sát diễn biến của đám cháy để quyết định truyền đạt mệnh lệnh. Lực lượng chữa cháy 

tập trung cao độ và thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật, tổ chức để đạt được 

hiệu quả chữa cháy. 

2. Lực lượng và phương tiện chữa cháy được chia thành: Lực lượng, phương 

tiện thủ công; lực lượng, phương tiện cơ giới. 

a) Lực lượng, phương tiện thủ công gồm: Kiểm lâm, Công an, Quân đội, lực 

lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, dân quân địa 

phương và các lực lượng huy động khác cùng với dụng cụ thủ công như dao, rựa, cuốc, 

xẻng, thùng tưới nước, cành cây... 

b) Lực lượng, phương tiện cơ giới gồm: con người với các thiết bị cơ giới như 

xe cứu hoả, xe chữa cháy rừng, máy bơm, máy thổi gió, cưa xăng, máy ủi, máy cày, 

hoá chất chữa cháy rừng và các phương tiện khác. 

c) Lực lượng chữa cháy được tổ chức thành các tổ, có tổ trưởng và tổ phó. Tổ 

trưởng phải là người nắm vững kỹ thuật, đặc điểm rừng trong khu vực và là người 

quyết đoán, người nhanh nhẹn, mệnh lệnh dứt khoát, rõ ràng, chính xác. 

3. Hậu cần chữa cháy cần chuẩn bị: Phương tiện cơ giới, dụng cụ thủ công và 

bảo hộ lao động (quần áo, giày, mũ, đèn pin, bình nước cá nhân, thuốc, bông băng cấp 

cứu...) để phục vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng được huy động tại địa 

phương, đảm bảo cung cấp nước uống và thực phẩm cho lực lượng chữa cháy. 

Điều 15. Các biện pháp chữa cháy rừng 

Thực hiện theo Điều 19, NĐ 09, cụ thể: 

1. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị, dụng cụ để chữa cháy. 

a) Đối với rừng có thể đưa phương tiện cơ giới vào chữa cháy thì phải huy động 

tối đa phương tiện cơ giới để chữa cháy; 
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b) Đối với rừng mà phương tiện cơ giới chữa cháy không thể tiếp cận được thì 

phải huy động tối đa lực lượng và các phương tiện khác để chữa cháy. 

2. Tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng cô lập đám cháy.  

3. Áp dụng "biện pháp đốt trước có kiểm soát" để chữa cháy khi có đủ điều kiện 

cho phép. 

4. Đào kênh, mương, rãnh để chống cháy ngầm và chữa cháy. 

5. Các biện pháp chữa cháy khác. 

Điều 16. Trách nhiệm chữa cháy, tham gia chữa cháy rừng 

1. Chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. 

2. Chủ rừng và các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, cơ quan liên quan 

có nhiệm vụ chữa cháy, tham gia chữa cháy rừng theo quy định. 

a) Lực lượng PCCCR khi nhận tin báo cháy trong địa bàn quản lý hoặc nhận 

lệnh điều động phải lập tức đến chữa cháy; trường hợp nhận thông tin báo cháy ngoài 

địa bàn quản lý, phải báo ngay cho lực lượng PCCCR nơi xảy ra cháy, đồng thời phải 

báo cáo cấp trên của mình. 

b) Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước và các cơ quan liên quan khi nhận được 

yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy rừng phải nhanh chóng điều động người và 

phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy rừng. 

c) Lực lượng Công an, Dân quân tự vệ và Dân phòng có trách nhiệm tổ chức giữ 

gìn trật tự, bảo vệ khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy rừng. 

 

Điều 17. Người chỉ huy chữa cháy rừng 

Người chỉ huy chữa cháy rừng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2, 

Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001. 

Điều 18. An toàn lao động khi chữa cháy 

Khi chữa cháy, lực lượng chữa cháy phải chuẩn bị đủ nước uống, bông, băng, 

thuốc bỏng, cáng và các dụng cụ cấp cứu khác. Trường hợp bị thương phải sơ cứu và 

đưa đi cấp cứu. Nếu bị thương nặng hoặc tử vong phải lập biên bản để có cơ sở giải 

quyết chế độ, chính sách. 

 

Chương IV  

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG 

CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

 

Điều 19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: 
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a) Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho công tác PCCCR phù hợp với 

khả năng cân đối ngân sách của thành phố. 

b) Phối hợp các cơ quan, chính quyền địa phương các cấp tổ chức thực hiện các 

biện pháp PCCCR theo quy định. 

c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCCR. 

d) Thẩm định và phê duyệt các đề án, dự án về PCCCR theo thẩm quyền. 

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ và đột xuất về công tác 

PCCCR trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trong việc triển khai, thực hiện công tác PCCCR. 

Điều 20. Sở Tài chính  

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện công tác 

PCCCR hàng năm để các đơn vị thực hiện kịp thời và có hiệu quả. 

Điều 21. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xây dựng 

các cơ chế, chính sách về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; lồng ghép, cân đối 

ngân sách hàng năm cho công tác PCCCR theo quy định, phù hợp với khả năng ngân 

sách. 

Điều 22. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố 

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Kiểm lâm), 

đơn vị quân đội và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy rừng, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng theo quy định của pháp 

luật. 

2. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn việc xây dựng, thực tập Phương 

án phòng cháy, chữa cháy rừng, tham gia thẩm duyệt dự án, thiết kế và Phương án 

phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn 

mua sắm, trang bị các phương tiện chuyên dùng về phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm 

tra hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng; tham gia cứu chữa các vụ 

cháy rừng và chỉ huy việc chữa cháy rừng. 

Điều 23. Công an thành phố 

Thực hiện theo quy định tại Mục B, Phần II của Thông tư liên tịch số 

144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002 của liên Bộ: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp 

giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng. 

Điều 24. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố 

1. Thực hiện theo quy định tại Mục C, Phần II của Thông tư liên tịch số 

144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002 của liên Bộ: 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp 

giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng.  

2. Giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành nghiêm pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy rừng. Các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng phối hợp với lực 

lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng; chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng ở nơi đóng quân. 

3. Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng phải có phương án phòng 

cháy, chữa cháy rừng, tham gia tuần tra và sẵn sàng ứng cứu khi có trường hợp xảy ra 

cháy rừng theo lệnh huy động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng ở nơi đóng quân. 

4. Phối hợp với cơ quan kiểm lâm kiểm tra, xử lý kịp thời đối với những đơn vị, 

chiến sĩ vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

Điều 25. Chi cục Kiểm lâm 

1. Tham mưu chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng cháy, chữa 

cháy rừng hàng năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hướng dẫn chủ rừng lập và thực hiện phương án PCCCR; bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho lực lượng bảo vệ rừng và PCCCR ở cơ sở. 

3. Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCCR và các hoạt động 

liên quan đến công tác PCCCR. 

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân PCCCR; hướng dẫn nhân dân thực hiện các 

biện pháp PCCCR. 

5. Thông báo cấp dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị có liên quan khi cấp 

dự báo từ cháy rừng từ cấp III trở lên trong các tháng mùa khô trên địa bàn toàn thành 

phố. 

6. Thực hiện việc điều tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 26. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có rừng và đất lâm nghiệp theo thẩm 

quyền và phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm: 

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã có rừng và đất lâm nghiệp thực hiện 

các biện pháp PCCCR theo quy định của pháp luật. 

2. Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện; Ban 

hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương. 

3. Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCCR; 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCCR theo quy định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCCR cho nhân dân, 

xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động PCCCR. 
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5. Đầu tư ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng; trang bị phương 

tiện PCCCR cho UBND phường, xã có rừng và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng 

quân trên địa bàn để thực hiện công tác chữa cháy rừng. 

6. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCCCR cần huy động 

nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. 

7. Trực tiếp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trên địa bàn. 

8. Chỉ đạo tổ chức chữa cháy rừng, điều tra nguyên nhân gây cháy rừng và khắc 

phục hậu quả do cháy rừng gây ra. 

9. Tổ chức giao ban định kỳ, thống kê, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về 

tình hình PCCCR trong phạm vi địa phương quản lý. 

Điều 27. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường có rừng và đất lâm nghiệp theo thẩm 

quyền và phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm: 

1. Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc phạm vi và trách 

nhiệm quản lý của mình. 

2. Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã, phường; 

các tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR ở cơ sở. 

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về PCCCR 

trong phạm vi địa phương mình. 

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về quy định PCCCR. 

5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về PCCCR một cách thường xuyên, liên tục 

sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nơi có rừng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 

PCCCR; tổ chức quán triệt cho nhân dân học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về bảo vệ rừng; hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp PCCCR, 

huy động các lực lượng chữa cháy rừng trên địa bàn. 

Điều 28. Các cơ quan thông tin đại chúng 

1. Tổ chức tuyên truyền quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phổ biến kiến 

thức về PCCCR trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các cấp và các cơ quan liên quan 

tổ chức tuyên truyền về PCCCR; chủ động và phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thông 

báo kịp thời các bản tin cấp dự báo cháy rừng trong suốt các tháng mùa khô. 

Điều 29. Thủ trưởng các cơ quan hoạt động ở trong rừng, ven rừng 

1. Ban hành nội quy, quy định và tổ chức thực hiện nội quy, quy định về phòng 

cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức kỹ thuật về phòng cháy, 

chữa cháy rừng. 
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3. Chủ động xây dựng các công trình phòng cháy như: Đường ranh cản lửa, chòi 

canh lửa, biển báo, biển cấm lửa, hệ thống thông tin liên lạc, cải tạo, xây dựng suối, 

hồ, đập, kênh mương... để dự trữ nước chữa cháy rừng. Đồng thời phải chịu sự chỉ đạo, 

kiểm tra của cơ quan Kiểm lâm sở tại; bảo đảm kinh phí hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy rừng. 

4. Trong mùa khô hanh phải tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác, 

phát hiện kịp thời các điểm phát lửa và tổ chức chữa cháy. 

5. Có kế hoạch từng bước trang bị những thiết bị và phương tiện PCCCR cần 

thiết, kết hợp giữa thủ công với cơ giới để từng bước hiện đại hoá công tác PCCCR. 

6. Phối hợp với các cơ quan trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức 

tham gia PCCCR khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

7. Tổ chức thống kê, báo cáo định kỳ về PCCCR. 

Điều 30. Các cơ quan, đơn vị có dự án trồng rừng và xây dựng công trình 

phòng cháy, chữa cháy rừng 

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với dự án trồng rừng và xây dựng công 

trình phòng cháy và chữa cháy rừng thực hiện theo quy định tại Điều 15 của NĐ 09. 

 

Chương V  

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ RỪNG, HỘ GIA ĐÌNH,  

CÁ NHÂN SỐNG TRONG RỪNG VÀ VEN RỪNG 

TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

 

Điều 31. Quyền và trách nhiệm của chủ rừng 

1. Chủ rừng có các quyền sau: 

a) Ngăn chặn các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng; 

b) Huy động lực lượng và phương tiện trong phạm vi quản lý của mình để tham 

gia chữa cháy rừng; 

c) Được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ, ưu tiên vay vốn để đầu 

tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

2. Chủ rừng có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy về phòng cháy, chữa cháy rừng theo 

quy định của pháp luật; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về 

phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi rừng mình quản lý; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, dự án, kế hoạch phòng cháy, chữa 

cháy rừng đối với khu vực rừng mình quản lý; 

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng; thành lập, quản lý và duy trì hoạt động 

của tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng; 
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d) Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý hoặc đề xuất xử lý các 

hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy, chữa cháy rừng và tổ chức khắc 

phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng 

theo thẩm quyền; 

e) Đầu tư trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy 

định; bảo đảm kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy 

định hiện hành của Nhà nước; 

g) Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng, thông 

báo kịp thời cho Hạt Kiểm lâm, Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy sở tại và cơ quan 

quản lý trực tiếp những thay đổi lớn liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa 

cháy rừng thuộc phạm vi quản lý; 

h) Phối hợp với các chủ rừng khác, chính quyền sở tại trong việc bảo đảm an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; 

i) Thực hiện các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền; 

k) Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ 

phạm gây cháy rừng. 

Điều 32. Các chủ hộ gia đình sinh sống ở trong rừng, ven rừng 

1. Thực hiện các quy định, nội quy về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định 

của pháp luật; 

2. Đôn đốc các thành viên trong gia đình thực hiện quy định, nội quy, các điều 

kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; 

3. Phát hiện cháy, báo cháy và tham gia chữa cháy rừng; 

4. Phối hợp với các hộ gia đình, cơ quan trong việc bảo đảm an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng; 

5. Tham gia các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

Điều 33. Trách nhiệm của cá nhân hoạt động trong rừng, ven rừng 

1. Thực hiện các quy định, nội quy về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định 

của pháp luật; 

2. Bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng khi được phép sử dụng nguồn 

lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và bảo quản, sử dụng chất 

cháy trong rừng và ven rừng; 

3. Ngăn chặn và báo kịp thời khi phát hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy rừng 

và hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; báo cháy và chữa 

cháy kịp thời khi phát hiện cháy và chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa 

cháy rừng. 
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Chương VI  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 34. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Khen thưởng: Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR 

hoặc có công phát hiện, ngăn chặn những hành vi phá hoại, khắc phục và hạn chế những 

thiệt hại do cháy rừng gây ra sẽ được khen thưởng theo quy định. 

2. Xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCCR thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật. 

Điều 35. Điều khoản thi hành 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các sở, 

ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn triển khai, tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện quy định này. 

2. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân căn cứ chức trách và nhiệm vụ 

được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR. 

3. Trường hợp những văn bản quy định của pháp luật được áp dụng để thực hiện 

trong quy định này có thay đổi thì áp dụng theo những văn bản quy định mới được thay 

thế hoặc bổ sung. 

4. Các địa phương, các ngành liên quan, các chủ rừng nếu để rừng bị cháy do 

không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quy định này thì tuỳ theo mức độ thiệt hại 

sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 

  

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Hùynh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN    

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27 /2015/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 23  tháng 9  năm  2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 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 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 

13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;       

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố 

Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà 

Nẵng.   

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

định số 100/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận huyện, thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Huỳnh Đức Thơ 
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QUY ĐỊNH 

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27 /2015/QĐ-UBND 

ngày 23  tháng 9  năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

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

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đối với các vấn đề về chủ 

trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về khoa học và công 

nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và các vấn đề xã hội khác, về chính sách xây 

dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành 

phố Đà Nẵng (gọi tắt là Liên hiệp Hội Đà Nẵng) và các Hội thành viên thuộc Liên hiệp 

Hội Đà Nẵng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Những quy định chung 

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng 

với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền. 

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị 

về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực 

trạng đặt ra. 

3. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của 

đề án hoặc một vấn đề, một sự việc cụ thể. 

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các 

Hội thành viên là hoạt động mang tính xã hội (gọi chung là tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội), độc lập khách quan, không vì mục đích lợi nhuận. 

5. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải tuân thủ các quy định 

của pháp luật, có cơ sở khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính 

xác và hiệu quả. 

6. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội không thay thế công việc tư 

vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và các tổ chức tư 

vấn hoạt động theo quy định của pháp luật.  
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7. Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, 

phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng thực 

hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc hoạch định 

chính sách, pháp luật, quyết định các chương trình, dự án, phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của thành phố.  

Điều 3. Loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

1. Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng 

và các Hội thành viên bao gồm: 

a) Các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của thành phố liên quan 

đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và các vấn đề xã hội 

khác, xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

b) Phần các nội dung về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn 

hóa và các vấn đề xã hội khác, xây dựng đội ngũ trí thức trong các đề án sau đây: 

- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hoặc các quy hoạch 

chuyên đề của thành phố; của các Sở ngành và các quận, huyện trong thành phố. 

- Các chính sách, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học (cấp 

thành phố) về phát triển các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đề án do các cơ quan Trung ương, các cơ quan của Đảng, chính quyền ở thành 

phố đặt hàng cho Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên thực hiện tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội. 

3. Đề xuất tư vấn, phản biện, giám định xã hội: 

a) Các dự án, chính sách, quy hoạch khác không thuộc Khoản 1, Khoản 2 của 

Điều này xét thấy có ảnh hưởng lớn, phức tạp liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, 

an sinh xã hội, tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố, Liên hiệp Hội Đà 

Nẵng có thể đề xuất các cấp có thẩm quyền để tổ chức tư vấn, phản biện các đề án. 

b) Đối với các đề án do các cơ quan Trung ương quyết định triển khai trên địa 

bàn thành phố, khi xét thấy cần thiết thì Liên hiệp Hội Đà Nẵng với tư cách độc lập có 

thể phối hợp hoặc đề xuất với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và 

đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm 

quyền, giải quyết những vấn đề có liên quan phát hiện trong quá trình triển khai thực 

hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Hình thức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội. 

Nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng 

được tổ chức dưới các hình thức sau: 
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1. Tọa đàm tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức họp nhóm các 

chuyên gia để cùng trao đổi về một hoặc một số vấn đề theo đề nghị của các cơ quan 

của Đảng và Nhà nước hoặc do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội địa 

phương quyết định. 

2. Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức họp rộng rãi để 

trao đổi ý kiến nhằm mục đích đưa ra báo cáo tổng hợp kết quả về một hoặc một số 

vấn đề. 

3. Đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hình thức tổ chức nghiên cứu 

các vấn đề để đưa ra các kết luận, kiến nghị phục vụ cho việc tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội. Đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thời gian thực hiện không 

quá 12 tháng. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề tài 

quyết định gia hạn thời gian thực hiện đề tài, nhưng không quá 6 tháng kể từ thời điểm 

kết thúc thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký. 

4. Đề án tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội bao gồm nhiều đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm 

nghiên cứu các vấn đề có quy mô lớn, đa ngành, đa lĩnh vực. Đề án tư vấn, phản biện 

và giám định xã hội có thời gian thực hiện không quá 24 tháng. Trong trường hợp cần 

thiết, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án quyết định kéo dài thời gian thực hiện đề 

án nhưng không quá 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời gian thực hiện theo hợp 

đồng đã ký. 

Điều 5. Mức độ thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội  

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng 

được thực hiện theo các mức độ từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm: 

1. Chia sẻ thông tin, phương pháp tiếp cận, nghiên cứu đề án, nguồn tư liệu, 

nguồn chuyên gia và các nguồn khác  

2. Phân tích, nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc 

kiến nghị hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa 

đổi từng phần một đề án. 

3. Phân tích, đánh giá, nghiên cứu toàn diện và đưa ra kiến nghị cụ thể về giải 

pháp hoặc phương án bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế toàn bộ một đề án. 

Điều 6. Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

1. Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp các cơ quan 

được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây 

dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án. 

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần bảo đảm tính khả thi của đề án. 
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Điều 7. Thủ tục, thời gian lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

1. Đối với các đề án quy định tại Khoản 1, Điều 3 của quy định này thì các cơ 

quan chủ trì đề án ở địa phương lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 

Liên hiệp Hội Đà Nẵng. Thủ tục, thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định 

xã hội của Liên hiệp Hội Đà Nẵng thực hiện theo hợp đồng và những quy định pháp 

luật hiện hành khác có liên quan. 

2. Đối với các đề án quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của quy định này, 

về thủ tục và thời gian lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo 

yêu cầu của cơ quan đặt hàng hoặc của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề xuất tư 

vấn, phản biện và giám định xã hội.  

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, khi xây dựng các đề án, dự án thuộc các đối tượng 

quy định tại Khoản 1, Điều 3 của quy định này phải đề nghị Liên hiệp hội Đà Nẵng 

thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi trình các cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

2. Đối với đề án quy định tại Khoản 3, Điều 3 của quy định này, tùy theo khả 

năng cụ thể, cơ quan chủ trì đề án hoặc cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi để 

Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định 

xã hội. 

3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, bảo đảm các điều 

kiện về thời gian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (trên cơ sở thỏa thuận trước) cho 

Liên hiệp Hội Đà Nẵng hoặc các Hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội. 

4. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành. 

5. Tập hợp báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong hồ sơ đề 

án khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Điều 9. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội Đà Nẵng và các Hội thành viên 

1. Hằng năm Liên hiệp Hội Đà Nẵng phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện xác định các đề án cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt để thực hiện. Đồng 

thời, Liên hiệp Hội Đà Nẵng quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố 

để hợp đồng thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội . 
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2. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản pháp quy 

về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. 

3. Tổ chức triển khai tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu. Tập 

hợp các chuyên gia đầu ngành, chuyên gia giỏi trong và ngoài Liên hiệp Hội Đà Nẵng, 

am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, lĩnh vực chuyên môn được yêu cầu 

để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội với chất lượng cao. 

4. Thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, thời gian gửi báo cáo tư vấn, phản biện 

và giám định xã hội theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của quy định này. 

5. Quản lý, bảo mật các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp theo quy định, 

hoàn trả các phương tiện kỹ thuật nếu được giao sử dụng, sau khi hoàn thành nhiệm 

vụ. 

6. Hỗ trợ việc đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội cho cán bộ, chuyên gia của các Hội thành viên; xây dựng cơ sở dữ liệu về 

các văn bản pháp quy, các chính sách, quy hoạch… của thành phố, phục vụ cho công 

tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.  

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan 

1. Phối hợp với Liên hiệp Hội Đà Nẵng trong việc thống nhất về các đề án cần 

tư vấn, phản biện và giám định xã hội và trong quá trình Liên hiệp hội thực hiện nhiệm 

vụ. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Liên hiệp Hội Đà Nẵng xác 

định, trình UBND thành phố danh mục các đề án và kế hoạch thực hiện công tác tư 

vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc. 

3. Sở Tài chính thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố 

trí kinh phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội hằng năm hoặc đột 

xuất.  

Điều 11. Cơ chế tài chính 

1. Nguồn kinh phí cho các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

a) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ bố trí trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước thường xuyên hằng năm của Liên hiệp Hội Đà Nẵng. 

b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội do các tổ 

chức, cá nhân đặt hàng trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước 
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a) Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội đã được phê duyệt, Liên hiệp Hội Đà Nẵng xây dựng dự toán 

kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trong dự toán chi ngân sách địa phương, báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân phê duyệt để thực hiện. 

b) Căn cứ vào dự toán chi ngân sách thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính thành phố thông 

báo dự toán cho Liên hiệp Hội Đà Nẵng triển khai thực hiện.  

c) Nội dung và mức chi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quy 

trình giải ngân, quyết toán kinh phí bố trí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định 

xã hội hằng năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 

29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính.  

d) Đối với các đề án đã có bố trí kinh phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội thì thực hiện theo nội dung và kinh phí được phê duyệt của đề án. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Liên hiệp Hội Đà Nẵng chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện 

quy định này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ảnh về Liên hiệp Hội Đà Nẵng 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 

 

Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu 

phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng 

đất 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 Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003;  

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính 

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

6 năm 2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính 

phủ về bán đấu giá tài sản; 

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 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí 

tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 28 /2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 02  tháng 10  năm 2015    
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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 105/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và 

trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia 

đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

  Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 814/TTr-STC ngày 18/9/2015 

trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 2084/STP-XDKTVB 

ngày 27/8/2015 và số 2174/STP-XDKTVB ngày 09/9/2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu 

phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

 1. Sửa đổi Điều 3 như sau: 

 “Điều 3. Cơ quan, đơn vị thu phí 

 1. Đối với đấu giá tài sản 

 a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng. 

 b) Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, 

trong đó có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

 c) Hội đồng bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản. 

 2. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất 

 a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng. 

 b) Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, 

trong đó có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

 c) Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt do UBND thành phố thành 

lập.” 
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 2. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau: 

 “2. Chế độ quản lý, sử dụng  

 a) Đối với các đơn vị thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản: Phí đấu giá 

thu được là doanh thu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế và thực 

hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế theo quy định. 

 b) Đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng: Đơn vị 

được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác thu phí 

và các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của đơn vị, 30% tổng số tiền phí thu được 

còn lại nộp vào ngân sách thành phố. 

 c) Đối với Hội đồng bán đấu giá: Việc quản lý và sử dụng phí được thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành.” 

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

được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc 

các Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc Kho Bạc Nhà 

nước Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

    

                                                

                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                 KT.CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

                Võ Duy Khương                        
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

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

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

    Số: 6276/QĐ-UBND                  Đà Nẵng, ngày  27  tháng 8 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc quy định đối tượng được thanh toán khoán  

cước phí tiền điện thoại di động để phục vụ công tác 

  

CHỦ TỊCH 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 Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài 

chính ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng 

và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

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

 Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 592/TTr-STC 

ngày 06 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống 

nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 03 tháng 8 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định đối tượng được thanh toán khoán cước phí tiền điện thoại di 

động để phục vụ công tác (ngoài các đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ quy định) 

theo mức 250.000 đồng/người/tháng (Hai trăm năm mươi ngàn đồng), gồm: 

 1. Cấp thành phố, gồm: lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố; lãnh đạo các đơn 

vị dự toán cấp I; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng, Phó Ban Bảo vệ sức 

khỏe; Thủ trưởng các cơ quan hành chính là đơn vị dự toán cấp II và cấp III; Người 

đứng đầu các Hội đặc thù thuộc thành phố; Thư ký Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

thành phố; Trưởng các Phòng, Ban thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; 

 2. Cấp quận, huyện: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; 

 3. Cấp xã, phường: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã, phường. 
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 Điều 2. Cước phí khoán tiền điện thoại di động cho các đối tượng được chi trả 

cùng với kỳ lương hằng tháng từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách 

nhà nước hằng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật NSNN; đồng thời phải 

đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ và công bố, công khai trong phạm vi cơ quan, đơn vị.      

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 

01/9/2015.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các 

Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
                   KT. CHỦ TỊCH  

                  PHÓ CHỦ TỊCH  
          

                   Võ Duy Khương 
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QUYẾT ĐỊNH 

Thời điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 

năm 2012 của Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính hướng 

dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 

số 1495/SNN-KHTC ngày 25 tháng 9 năm 2015 về thời điểm chi trả dịch vụ môi trường 

rừng và theo đề nghị của Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thời điểm chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Điều 2.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thời điểm chi trả dịch 

vụ môi trường tại Điều 1, Quyết định này, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, 

huyện tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục; tổng hợp kết quả, báo cáo hàng năm về 

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

  Phùng Tấn Viết 

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

Số: 7242 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  02  tháng 10  năm 2015 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  

trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố ban hành 

 

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 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 

2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;  

 Căn cứ Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, đối tượng thu, 

nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 814/TTr-STC ngày 18/9/2015 

trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 2084/STP-XDKTVB 

ngày 27/8/2015 và số 2174/STP-XDKTVB ngày 09/9/2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 

trong lĩnh vực tài chính, cụ thể như sau: 

 1. Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND 

thành phố về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 7261/QĐ-UBND 
Đà Nẵng, ngày  02  tháng 10  năm 2015    
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động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 2. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của UBND 

thành phố về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 01 năm 2007 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 

hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc 

các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

    

 

  
 

                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                 KT.CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                   Võ Duy Khương                        
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       UỶ BAN NHÂN DÂN  

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

      Số: 09 /CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

       Đà Nẵng, ngày 11  tháng 9 năm 2015 

 

 

CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và căn cứ vào tình hình thực tiễn của 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện 

 a) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Thành ủy, UBND 

thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Phối hợp với các cơ quan thông 

tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông về GD&ĐT. 

b) Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố và nâng 

cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ; tăng 

cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh phổ thông; đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và 

tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. 

c) Chỉ đạo các đơn vị, trường học tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã 

hội trên địa bàn để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, 

xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh; thực 

hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

d) Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao 

hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh 

tra quản lí về GD&ĐT, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công 

luận.  

đ) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định về 

quản lý dạy thêm, học thêm; 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. 

e) Triển khai nhân rộng việc tổ chức công tác tuyển sinh trực tuyến theo mô hình 

của quận Hải Châu để vừa có cơ sở dữ liệu ban đầu, vừa quản lý được học sinh đầu 

vào, vừa giảm thời gian cho phụ huynh trong việc xử lý hồ sơ. 
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g) Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập của 

các cấp học, ngành học. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường 

mầm non và các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và có kế 

hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 

25/8/2015 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; theo dõi, đôn đốc công tác 

triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND thành phố. 

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và năng lực công tác cho đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống, kĩ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc 

đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động 

thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.  

c) Xây dựng và báo cáo rà soát Đề án quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, 

định hướng đến 2030; trong đó chú trọng đến quy hoạch phát triển nhóm trẻ độc lập tư 

thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020. 

d) Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi 

mới sách giáo khoa. Tổ chức và chỉ đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện tổ chức có 

hiệu quả các lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ trong dịp hè. 

đ) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục 

chỉ đạo triển khai Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về 

quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nâng cao chất lượng các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển 

sinh. Phối hợp tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015, 

chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo, 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 

e) Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các đề án, kế hoạch đã được UBND 

thành phố phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Đề án “Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2015 định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 

06/4/2011. 

- Đề án “Xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020 theo Quyết định 

số 1026/QĐ-UBND ngày 07/2/2012. 

- Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2012-2020” theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 07/02/2012. 
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- Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2013. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 20120” 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 6685/QĐ-UBND ngày 30/9/2013. 

g) Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo 

dục theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế để các cơ quan 

quản lý giáo dục địa phương được tham gia quyết định trong quản lý nhân sự và các 

nguồn tài chính chi cho giáo dục; 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.   

h) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện triển khai sớm việc  tổ chức 

thi tuyển giáo viên hằng năm, đảm bảo đủ 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 lý giáo dục và người lao động. 

 i) 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 ngày hội 

việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường trung học tổ chức 

tư vấn, tham quan tìm hiểu ngành nghề, cơ sở đào tạo; hợp tác với doanh nghiệp, đơn 

vị sử dụng lao động giúp cho thanh niên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có điều 

kiện lập 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 GD&ĐT, rà soát, quy hoạch mạng lưới các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp theo cơ cấu ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển nhân 

lực thành phố, đáp ứng nhu cầu của người học và nhân lực của thị trường lao động 

trong nước và tham gia thị trường lao động quốc tế.  

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ sở đào tạo, dạy nghề 

và các doanh nghiệp để thực hiện việc dự báo nhu cầu lao động cụ thể trong từng năm. 

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường công tác y tế trường học; 

đặc biệt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; thực hiện tốt kế 

hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra. 

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 đơn vị, trường học đảm bảo tỉ lệ chi khác 

theo đúng quy định hiện hành.  

b) Ưu tiên kinh phí xây dựng các phòng học để phục vụ cho học sinh được học 

2 buổi/ngày, đặc biệt là học sinh tiểu học.  
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6. Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện trong công tác 

tổ chức thi tuyển giáo viên nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu 

năm học mới; rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản 

lý giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ và 

trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục  theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 

24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục. 

7. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT 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; bồi 

dưỡng lý tưởng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; quản 

lý và tổ chức tốt các sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong dịp hè. 

 b) 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 GD&ĐT, các sở, ngành, đoàn thể liên quan 

và UBND các quận, huyện  triển khai thực hiện./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Đặng Việt Dũng 
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       UỶ BAN NHÂN DÂN  

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

      Số: 09 /CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

       Đà Nẵng, ngày 11  tháng 9 năm 2015 

 

CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và căn cứ vào tình hình thực tiễn của 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện 

 a) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Thành ủy, UBND 

thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Phối hợp với các cơ quan thông 

tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông về GD&ĐT. 

b) Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố và nâng 

cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ; tăng 

cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh phổ thông; đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và 

tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. 

c) Chỉ đạo các đơn vị, trường học tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã 

hội trên địa bàn để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, 

xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh; thực 

hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

d) Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao 

hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh 

tra quản lí về GD&ĐT, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công 

luận.  

đ) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định về 

quản lý dạy thêm, học thêm; 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. 

e) Triển khai nhân rộng việc tổ chức công tác tuyển sinh trực tuyến theo mô hình 

của quận Hải Châu để vừa có cơ sở dữ liệu ban đầu, vừa quản lý được học sinh đầu 

vào, vừa giảm thời gian cho phụ huynh trong việc xử lý hồ sơ. 
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g) Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập của 

các cấp học, ngành học. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường 

mầm non và các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và có kế 

hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 

25/8/2015 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; theo dõi, đôn đốc công tác 

triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND thành phố. 

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và năng lực công tác cho đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống, kĩ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc 

đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động 

thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.  

c) Xây dựng và báo cáo rà soát Đề án quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, 

định hướng đến 2030; trong đó chú trọng đến quy hoạch phát triển nhóm trẻ độc lập tư 

thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020. 

d) Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi 

mới sách giáo khoa. Tổ chức và chỉ đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện tổ chức có 

hiệu quả các lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ trong dịp hè. 

đ) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục 

chỉ đạo triển khai Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về 

quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nâng cao chất lượng các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển 

sinh. Phối hợp tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015, 

chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo, 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 

e) Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các đề án, kế hoạch đã được UBND 

thành phố phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Đề án “Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2015 định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 

06/4/2011. 

- Đề án “Xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020 theo Quyết định 

số 1026/QĐ-UBND ngày 07/2/2012. 

- Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2012-2020” theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 07/02/2012. 
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- Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2013. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 20120” 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 6685/QĐ-UBND ngày 30/9/2013. 

g) Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo 

dục theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế để các cơ quan 

quản lý giáo dục địa phương được tham gia quyết định trong quản lý nhân sự và các 

nguồn tài chính chi cho giáo dục; 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.   

h) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện triển khai sớm việc  tổ chức 

thi tuyển giáo viên hằng năm, đảm bảo đủ 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 lý giáo dục và người lao động. 

 i) 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 ngày hội 

việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường trung học tổ chức 

tư vấn, tham quan tìm hiểu ngành nghề, cơ sở đào tạo; hợp tác với doanh nghiệp, đơn 

vị sử dụng lao động giúp cho thanh niên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có điều 

kiện lập 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 GD&ĐT, rà soát, quy hoạch mạng lưới các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp theo cơ cấu ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển nhân 

lực thành phố, đáp ứng nhu cầu của người học và nhân lực của thị trường lao động 

trong nước và tham gia thị trường lao động quốc tế.  

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ sở đào tạo, dạy nghề 

và các doanh nghiệp để thực hiện việc dự báo nhu cầu lao động cụ thể trong từng năm. 

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường công tác y tế trường học; 

đặc biệt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; thực hiện tốt kế 

hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra. 

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 đơn vị, trường học đảm bảo tỉ lệ chi khác 

theo đúng quy định hiện hành.  

b) Ưu tiên kinh phí xây dựng các phòng học để phục vụ cho học sinh được học 

2 buổi/ngày, đặc biệt là học sinh tiểu học.  
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6. Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện trong công tác 

tổ chức thi tuyển giáo viên nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu 

năm học mới; rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản 

lý giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ và 

trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục  theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 

24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục. 

7. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT 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; bồi 

dưỡng lý tưởng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; quản 

lý và tổ chức tốt các sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong dịp hè. 

 b) 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 GD&ĐT, các sở, ngành, đoàn thể liên quan 

và UBND các quận, huyện  triển khai thực hiện./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Đặng Việt Dũng 
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       UỶ BAN NHÂN DÂN  

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

      Số: 09 /CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

       Đà Nẵng, ngày 11  tháng 9 năm 2015 

 

CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và căn cứ vào tình hình thực tiễn của 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện 

 a) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Thành ủy, UBND 

thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Phối hợp với các cơ quan thông 

tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông về GD&ĐT. 

b) Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố và nâng 

cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ; tăng 

cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh phổ thông; đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và 

tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. 

c) Chỉ đạo các đơn vị, trường học tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã 

hội trên địa bàn để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, 

xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh; thực 

hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

d) Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao 

hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh 

tra quản lí về GD&ĐT, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công 

luận.  

đ) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định về 

quản lý dạy thêm, học thêm; 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. 

e) Triển khai nhân rộng việc tổ chức công tác tuyển sinh trực tuyến theo mô hình 

của quận Hải Châu để vừa có cơ sở dữ liệu ban đầu, vừa quản lý được học sinh đầu 

vào, vừa giảm thời gian cho phụ huynh trong việc xử lý hồ sơ. 
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g) Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập của 

các cấp học, ngành học. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường 

mầm non và các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và có kế 

hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 

25/8/2015 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; theo dõi, đôn đốc công tác 

triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND thành phố. 

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và năng lực công tác cho đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống, kĩ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc 

đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động 

thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.  

c) Xây dựng và báo cáo rà soát Đề án quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, 

định hướng đến 2030; trong đó chú trọng đến quy hoạch phát triển nhóm trẻ độc lập tư 

thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020. 

d) Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi 

mới sách giáo khoa. Tổ chức và chỉ đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện tổ chức có 

hiệu quả các lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ trong dịp hè. 

đ) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục 

chỉ đạo triển khai Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về 

quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nâng cao chất lượng các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển 

sinh. Phối hợp tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015, 

chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo, 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 

e) Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các đề án, kế hoạch đã được UBND 

thành phố phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Đề án “Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2015 định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 

06/4/2011. 

- Đề án “Xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020 theo Quyết định 

số 1026/QĐ-UBND ngày 07/2/2012. 

- Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2012-2020” theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 07/02/2012. 
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- Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2013. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 20120” 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 6685/QĐ-UBND ngày 30/9/2013. 

g) Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo 

dục theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế để các cơ quan 

quản lý giáo dục địa phương được tham gia quyết định trong quản lý nhân sự và các 

nguồn tài chính chi cho giáo dục; 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.   

h) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện triển khai sớm việc  tổ chức 

thi tuyển giáo viên hằng năm, đảm bảo đủ 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 lý giáo dục và người lao động. 

 i) 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 ngày hội 

việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường trung học tổ chức 

tư vấn, tham quan tìm hiểu ngành nghề, cơ sở đào tạo; hợp tác với doanh nghiệp, đơn 

vị sử dụng lao động giúp cho thanh niên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có điều 

kiện lập 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 GD&ĐT, rà soát, quy hoạch mạng lưới các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp theo cơ cấu ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển nhân 

lực thành phố, đáp ứng nhu cầu của người học và nhân lực của thị trường lao động 

trong nước và tham gia thị trường lao động quốc tế.  

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ sở đào tạo, dạy nghề 

và các doanh nghiệp để thực hiện việc dự báo nhu cầu lao động cụ thể trong từng năm. 

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường công tác y tế trường học; 

đặc biệt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; thực hiện tốt kế 

hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra. 

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 đơn vị, trường học đảm bảo tỉ lệ chi khác 

theo đúng quy định hiện hành.  

b) Ưu tiên kinh phí xây dựng các phòng học để phục vụ cho học sinh được học 

2 buổi/ngày, đặc biệt là học sinh tiểu học.  



   

87 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14/Ngày 12-10-2015  

 

6. Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện trong công tác 

tổ chức thi tuyển giáo viên nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu 

năm học mới; rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản 

lý giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ và 

trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục  theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 

24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục. 

7. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT 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; bồi 

dưỡng lý tưởng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; quản 

lý và tổ chức tốt các sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong dịp hè. 

 b) 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 GD&ĐT, các sở, ngành, đoàn thể liên quan 

và UBND các quận, huyện  triển khai thực hiện./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Đặng Việt Dũng 
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       UỶ BAN NHÂN DÂN  

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

      Số: 09 /CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

       Đà Nẵng, ngày 11  tháng 9 năm 2015 

 

CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và căn cứ vào tình hình thực tiễn của 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện 

 a) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Thành ủy, UBND 

thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Phối hợp với các cơ quan thông 

tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông về GD&ĐT. 

b) Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố và nâng 

cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ; tăng 

cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh phổ thông; đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và 

tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. 

c) Chỉ đạo các đơn vị, trường học tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã 

hội trên địa bàn để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, 

xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh; thực 

hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

d) Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao 

hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh 

tra quản lí về GD&ĐT, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công 

luận.  

đ) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định về 

quản lý dạy thêm, học thêm; 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. 

e) Triển khai nhân rộng việc tổ chức công tác tuyển sinh trực tuyến theo mô hình 

của quận Hải Châu để vừa có cơ sở dữ liệu ban đầu, vừa quản lý được học sinh đầu 

vào, vừa giảm thời gian cho phụ huynh trong việc xử lý hồ sơ. 
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g) Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập của 

các cấp học, ngành học. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường 

mầm non và các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và có kế 

hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 

25/8/2015 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; theo dõi, đôn đốc công tác 

triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND thành phố. 

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và năng lực công tác cho đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống, kĩ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc 

đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động 

thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.  

c) Xây dựng và báo cáo rà soát Đề án quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, 

định hướng đến 2030; trong đó chú trọng đến quy hoạch phát triển nhóm trẻ độc lập tư 

thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020. 

d) Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi 

mới sách giáo khoa. Tổ chức và chỉ đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện tổ chức có 

hiệu quả các lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ trong dịp hè. 

đ) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục 

chỉ đạo triển khai Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về 

quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nâng cao chất lượng các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển 

sinh. Phối hợp tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015, 

chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo, 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 

e) Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các đề án, kế hoạch đã được UBND 

thành phố phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Đề án “Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2015 định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 

06/4/2011. 

- Đề án “Xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020 theo Quyết định 

số 1026/QĐ-UBND ngày 07/2/2012. 

- Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2012-2020” theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 07/02/2012. 
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- Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2013. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 20120” 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 6685/QĐ-UBND ngày 30/9/2013. 

g) Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo 

dục theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế để các cơ quan 

quản lý giáo dục địa phương được tham gia quyết định trong quản lý nhân sự và các 

nguồn tài chính chi cho giáo dục; 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.   

h) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện triển khai sớm việc  tổ chức 

thi tuyển giáo viên hằng năm, đảm bảo đủ 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 lý giáo dục và người lao động. 

 i) 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 ngày hội 

việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường trung học tổ chức 

tư vấn, tham quan tìm hiểu ngành nghề, cơ sở đào tạo; hợp tác với doanh nghiệp, đơn 

vị sử dụng lao động giúp cho thanh niên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có điều 

kiện lập 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 GD&ĐT, rà soát, quy hoạch mạng lưới các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp theo cơ cấu ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển nhân 

lực thành phố, đáp ứng nhu cầu của người học và nhân lực của thị trường lao động 

trong nước và tham gia thị trường lao động quốc tế.  

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ sở đào tạo, dạy nghề 

và các doanh nghiệp để thực hiện việc dự báo nhu cầu lao động cụ thể trong từng năm. 

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường công tác y tế trường học; 

đặc biệt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; thực hiện tốt kế 

hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra. 

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 đơn vị, trường học đảm bảo tỉ lệ chi khác 

theo đúng quy định hiện hành.  

b) Ưu tiên kinh phí xây dựng các phòng học để phục vụ cho học sinh được học 

2 buổi/ngày, đặc biệt là học sinh tiểu học.  
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6. Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện trong công tác 

tổ chức thi tuyển giáo viên nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu 

năm học mới; rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản 

lý giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ và 

trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục  theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 

24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục. 

7. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT 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; bồi 

dưỡng lý tưởng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; quản 

lý và tổ chức tốt các sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong dịp hè. 

 b) 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 GD&ĐT, các sở, ngành, đoàn thể liên quan 

và UBND các quận, huyện  triển khai thực hiện./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Đặng Việt Dũng 
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