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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

                    HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số: 12/2011/NQ-HĐND                          Đà Nẵng, ngày 03 tháng10 năm 2011 
 

                                          NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 

 

                     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 2 (BẤT THƯỜNG) 

 

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

năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

Trên cơ sở Công văn số 11736/BTC-NSNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ 

Tài chính về việc bổ sung Quyết toán ngân sách năm 2009 của thành phố Đà Nẵng; 

Sau khi nghe Tờ trình số 6047/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung quyết toán ngân sách năm 2009, Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố, 

                                          QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Thống nhất điều chỉnh bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 

và kết dư ngân sách địa phương năm 2009 đã được phê chuẩn tại Nghị quyết số 

99/2010/NQ-HĐND ngày 02/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố theo Tờ trình 

số 6047/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố, cụ thể: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2009 là 

14.501.236 triệu đồng, số đã phê chuẩn theo Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND là 

14.231.236 triệu đồng, tăng 270.000 triệu đồng; trong đó: 
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- Tăng thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là 486.862 

triệu đồng, số đã phê chuẩn theo Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND là 316.862 triệu 

đồng, tăng 170.000 triệu đồng. 

- Tăng thu khác ngân sách là 161.067 triệu đồng, số đã phê chuẩn theo Nghị 

quyết 99/2010/NQ-HĐND là 61.067 triệu đồng, tăng 100.000 triệu đồng (thu hồi số 

vốn đã thanh toán cho công trình cầu Thuận Phước bằng nguồn ngân sách thành phố 

từ năm 2009 trở về trước). 

2. Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2009 là 

10.645.655 triệu đồng, số đã phê chuẩn theo Nghị quyết 99/2010/NQ-HĐND là 

10.475.655 triệu đồng, tăng chi đầu tư phát triển 170.000 triệu đồng, gồm: Công trình 

cầu Thuận Phước 100.000 triệu đồng và Công trình đường Đà Nẵng - Hội An 70.000 

triệu đồng vào nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu nói trên.  

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2009 là 920.279 triệu đồng, gồm: 

- Kết dư ngân sách thành phố là 839.781 triệu đồng, số đã phê chuẩn theo Nghị 

quyết số 99/2010/NQ-HĐND là 739.781 triệu đồng, tăng 100.000 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách quận, huyện  :   67.928 triệu đồng; 

- Kết dư ngân sách phường, xã   :   12.570 triệu đồng. 

 Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2009. 

 1. Kết dư ngân sách thành phố : 839.781 triệu đồng, gồm:  

- Kết dư cân đối ngân sách thành phố: 829.439 triệu đồng, sau khi trừ số kết 

chuyển vào thu ngân sách năm 2010 là 378.983 triệu đồng để tiếp tục thực hiện nhiệm 

vụ và các khoản theo dõi thu hồi ngân sách (tăng 100.000 triệu đồng so với Nghị quyết 

99/2010/NQ-HĐND đã phê chuẩn từ khoản thu hồi khoản chi năm trước của công 

trình cầu Thuận Phước nói trên); số còn lại trích 50% bổ sung vào Quỹ Dự trữ tài chính 

là 225.228 triệu đồng và chuyển 50% vào thu ngân sách thành phố năm 2010 là 225.228 

triệu đồng. 

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN chuyển vào thu để lại quản 

lý chi qua NSNN năm 2010 là 10.342 triệu đồng (bằng với số Nghị quyết 99/2010/NQ-

HĐND đã phê chuẩn). 

2. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 67.928 triệu đồng và ngân sách phường, 

xã: 12.570 triệu đồng chuyển 100% vào thu ngân sách năm 2010 tương ứng với từng cấp 

ngân sách với tổng số tiền 80.498 triệu đồng (bằng với số Nghị quyết 99/2010/NQ-

HĐND đã phê chuẩn). 

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

- 2016, kỳ họp thứ 2 (bất thường) thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2011./. 

 
                                CHỦ TỊCH 

 

               Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 13 /2011/NQ-HĐND                          Đà Nẵng, ngày 03 tháng10 năm 2011 
                                  
 

                                                   NGHỊ QUYẾT 

Thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8 

tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và báo cáo về tình hình thực hiện,  

kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011. 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 2 (BẤT THƯỜNG) 

 

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

năm 2003; 

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo và Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố và ý 

kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình thực 

hiện dự toán nhân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ và biện pháp điều hành 

dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2011, tình hình thực hiện và kế hoạch điều 

chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011; thống nhất thông qua các Báo cáo số 129/BC-

UBND ngày 08 tháng 9 năm 2011 và Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 29 tháng 9 năm 

2011 của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề sau: 

1. Đánh giá chung về tình hình thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2011 

Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2011 cơ bản đạt 

tiến độ thu so với dự toán HĐND thành phố giao.  

Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo cân đối đủ nguồn ngân 

sách để thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán, giải quyết kịp thời vốn để đẩy nhanh 

tiến độ các công trình trọng điểm; tập trung kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã 

hội; thực hiện nghiêm túc tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tạm dừng mua sắm xe ô tô, 

thiết bị tài sản có giá trị cao, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu; hỗ trợ kinh phí tổ 

chức các đợt bán hàng bình ổn giá thực hiện kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 

11/NQ-CP của Chính phủ. 

 2. Nhiệm vụ và một số biện pháp quản lý điều hành dự toán ngân sách 

những tháng cuối năm 2011 
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a) Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước. Tổ chức thu 

đúng, đủ, kịp thời các khoản thu; có biện pháp xử lý vướng mắc về nợ đọng thuế; triển 

khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc kê khai để 

phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để chấn chỉnh kịp thời, chống 

thất thu thuế. Thực hiện tốt chính sách giảm, gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định. Phấn đấu tăng thu từ thuế, phí tối 

thiểu 10% so với dự toán được HĐND thành phố giao để chủ động trong cân đối ngân 

sách. 

b) Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng và nâng cao hiệu quả, tiết 

kiệm chi ngân sách.  

- Tăng cường quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục rà soát vốn các 

công trình không có khả năng sử dụng hết kế hoạch đã bố trí để bổ sung cho các công 

trình trọng điểm, cấp bách khác, vốn giải tỏa đền bù. Phấn đấu giải ngân hết kế hoạch 

vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư XDCB đã được bố trí. Các chủ đầu tư, Ban 

quản lý khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư XDCB, nghiệm thu khối lượng hoàn 

thành và làm thủ tục thanh toán vốn theo quy định để thanh toán hoàn trả tạm ứng ngân 

sách. Các ngành, địa phương chủ động cân đối nguồn để thực hiện các nhiệm vụ theo 

dự toán và các nhiệm vụ phát sinh, hạn chế bổ sung ngoài dự toán. Thực hiện hiệu quả 

chương trình tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản, vốn ngân sách nhà nước; 

ưu tiên thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng chính sách, xã hội, gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp mới; đồng thời chủ 

động ngân sách để thực hiện phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 

bệnh. 

- Các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chi thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia và nguồn trung ương bổ sung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng, 

kịp thời lập các thủ tục, hồ sơ giải ngân vốn theo kế hoạch. 

c) Tiếp tục thực hiện tốt công tác bình ổn giá và chính sách an sinh xã hội: giải 

quyết kịp thời kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng, hỗ trợ kinh phí cho các đối 

tượng chính sách, bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tăng cường quản lý, 

kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các doanh 

nghiệp có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, liên kết, lạm 

dụng vị thế độc quyền để áp đặt giá, buôn lậu và gian lận thương mại. 

d) Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài 

chính công, nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử 

dụng biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và cơ chế 

giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị định 

43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh chính sách xã hội hóa các hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo tinh thần Nghị 

định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ nhằm huy động các 

nguồn vốn xã hội đầu tư phát triển cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu phục vụ 

nhân dân. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết này, tiến hành chỉ đạo, điều hành 

các sở; ngành và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ và biện 

pháp điều hành dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2011 và kế hoạch điều chỉnh 

vốn xây dựng cơ bản của thành phố năm 2011. 

 

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

2016, kỳ họp thứ 2 (bất thường) thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2011./. 
 

                                      CHỦ TỊCH 
 

                         Nguyễn Bá Thanh 
 

 



   

8 CÔNG BÁO/Số 12 + 13/Ngày 15-10-2011  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  

Số:  17/2011/QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Đà Nẵng, ngày 04  tháng 7  năm 2011 
  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 30 Quy chế Cai nghiện ma tuý và 

 quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 

 của Uỷ ban nhân dân 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, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

 Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 

tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính 

về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở 

quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng tại Công văn số 3131/HĐND-VP ngày 26 tháng 5 năm 2011 và theo đề nghị của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 30 Quy chế Cai nghiện ma tuý và quản 

lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

40/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng như sau: 

 1. Điều 6 được sửa đổi như sau: 

“Điều 6. Độ tuổi, thời gian tập trung cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện 

1. Về độ tuổi: 
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Đối tượng được tham gia cai nghiện (kể cả cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự 

nguyện) và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

là người từ đủ 12 tuổi trở lên. Đối với các trường hợp nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi, 

không áp dụng biện pháp cai nghiện và quản lý sau cai nghiện bắt buộc. 

2. Thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 

a) Đối với đối tượng sử dụng các chất ma túy dạng thuốc phiện: 

- Cai nghiện lần đầu:      12 tháng; 

- Tái nghiện:       24 tháng. 

b) Đối với đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp: 

- Cai nghiện lần đầu:        03 tháng; 

- Cai nghiện lần thứ 2:        06 tháng; 

- Cai nghiện lần thứ 3:      12 tháng; 

- Cai nghiện lần thứ 4 trở lên:    24 tháng. 

3. Thời gian cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm 

a) Đối với đối tượng sử dụng các chất ma túy dạng thuốc phiện: 

- Cai nghiện lần đầu:     09 tháng; 

- Tái nghiện:       18 tháng. 

b) Đối với đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp: 

- Cai nghiện lần đầu:     02 tháng; 

- Cai nghiện lần thứ 2:      04 tháng; 

- Cai nghiện lần thứ 3:     08 tháng; 

- Cai nghiện lần thứ 4 trở lên:    16 tháng. 

4. Thời gian quản lý sau cai nghiện 

a) Đối với người sử dụng các chất ma túy dạng thuốc phiện: 

- Đối với người thật sự tiến bộ:    12 tháng; 

- Đối với người cai nghiện chưa thật sự tiến bộ: 24 tháng. 

b) Đối với người sử dụng ma túy tổng hợp: 

- Đối với người thật sự tiến bộ:    12 tháng; 

- Đối với người cai nghiện chưa thật sự tiến bộ: 18 tháng.”. 

2. Bổ sung Điều 6a sau Điều 6 như sau: 

“Điều 6a. Nguyên tắc tính thời gian cai nghiện đối với người sử dụng cả hai 

loại ma túy, gồm: ma túy dạng thuốc phiện (hêrôin, bồ đà, thuốc phiện...) và ma 

túy tổng hợp (thuốc lắc) 

1. Nguyên tắc 1: Trường hợp đã được công nhận hết thời gian quản lý sau cai 

nghiện nhưng tiếp tục sử dụng ma túy thì áp dụng thời gian cai nghiện lần đầu đối với 
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loại ma túy đang sử dụng. Nếu sử dụng cả hai loại ma túy (ma túy dạng thuốc phiện, 

ma túy tổng hợp) thì áp dụng đối với trường hợp sử dụng ma túy dạng thuốc phiện. 

2. Nguyên tắc 2: Trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp, chưa hết thời gian quản 

lý sau cai nghiện mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy dạng thuốc phiện thì thời gian cai 

nghiện ma túy được tính bằng thời gian cai nghiện ma túy dạng thuốc phiện lần đầu 

cộng với một phần hai (1/2) thời gian cai nghiện ma túy tổng hợp (thời gian cai nghiện 

ma túy tổng hợp phụ thuộc số lần cai nghiện trước đó), nhưng tối đa không quá 24 

tháng.  

3. Nguyên tắc 3: Trường hợp sử dụng ma túy dạng thuốc phiện, chưa hết thời 

gian quản lý sau cai nghiện mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy tổng hợp thì thời gian cai 

nghiện ma túy được tính bằng thời gian cai nghiện ma túy tổng hợp lần đầu cộng với 

một phần hai (1/2) thời gian cai nghiện ma túy dạng thuốc phiện (thời gian cai nghiện 

ma túy dạng thuốc phiện phụ thuộc số lần cai nghiện trước đó) nhưng tối đa không quá 

24 tháng.”. 

3. Điều 30 được sửa đổi như sau:  

“Điều 30. Chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm 

việc tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 thành phố Đà Nẵng được thực hiện 

như sau: 

 1. Chế độ phụ cấp được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Trung ương bao 

gồm: phụ cấp khu vực, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại 

nguy hiểm, phụ cấp trực y tế 24/24 giờ, bồi dưỡng hiện vật do làm việc trong môi 

trường độc hại nguy hiểm, phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp ưu 

đãi đối với người làm công tác quản lý và chế độ phụ cấp cho những người trực tiếp 

quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm. 

 Mức phụ cấp các chế độ trên được áp dụng theo quy định của Trung ương và 

của UBND thành phố tại thời điểm thực hiện. 

 2. Đối tượng và mức phụ cấp thu hút đặc thù được hưởng hàng tháng như sau: 

 a) Đối với người làm công tác y tế: 

 - Bác sĩ: 200% lương theo ngạch bậc cộng phụ cấp chức vụ (nếu có) và 02 lần 

mức lương tối thiểu tại thời điểm hiện hưởng; 

 - Những người còn lại làm công tác y tế: 150% lương theo ngạch bậc và 01 lần 

mức lương tối thiểu tại thời điểm hiện hưởng; 

 b) Đối với công chức, viên chức và người lao động (trừ những người làm công 

tác y tế):  

 - Người có trình độ đại học trở lên được hưởng 150% lương theo ngạch bậc;  

 - Người có trình độ dưới đại học được hưởng 100% lương theo ngạch bậc; 

Ngoài ra, người làm công tác bảo vệ được trợ cấp thêm 01 lần mức lương tối 

thiểu, người làm công tác quản giáo được trợ cấp thêm 02 lần mức lương tối thiểu tại 

thời điểm hiện hưởng. 
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3. Đối với quân nhân dự bị do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng giới thiệu 

vào làm việc tại Trung tâm, tiền lương và chế độ phụ cấp được hưởng bao gồm: 

a) Hệ số lương khởi điểm 1,86 (bậc 3, ngạch nhân viên bảo vệ). Chế độ bảo hiểm 

xã hội thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

b) Các khoản phụ cấp khác thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 

này. 

 4. Đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan công an tăng cường cho Trung tâm, ngoài 

phần lương nhận tại cơ quan nơi công tác, được hỗ trợ thêm 4.000.000 

đồng/người/tháng (bốn triệu đồng). 

5. Các khoản phụ cấp, hỗ trợ quy định tại Điều này được trả cùng kỳ lương hàng 

tháng và không sử dụng để làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế. 

6. Chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại 

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01 

tháng 4 năm 2011.”. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, xã, phường và 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  

           CHỦ TỊCH 

 

               Trần Văn Minh 
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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:  18  /2011/QĐ-UBND                  Đà Nẵng, ngày  08  tháng 7 năm 2011 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh giá đất đường Lương Thế Vinh tại Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 

75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 

123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004; 

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 

của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định 

số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 

2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, 

thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 291/BC-STNMT 

ngày 29 tháng 6 năm 2011, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh giá đất đường Lương Thế Vinh được phê duyệt tại Quyết định 

số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố, cụ thể như 

sau: 
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Tên đường phố 

Giá đất quy định tại 

Quyết định số 

44/2010/QĐ-UBND 

Giá đất điều chỉnh 

Lương Thế Vinh 

Đường loại 4, hệ số đường 

0,8; đơn giá 2.960.000 

đồng/m2 

Đường loại 5, hệ số 1,0; 

đơn giá 2.800.000 

đồng/m2 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: 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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   UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  19/2011/QĐ-UBND                 Đà Nẵng, ngày 15  tháng 7  năm 2011 
                   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 7538/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1998  

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập  

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

ban nhân dân năm 2004; 

       Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 821/TTr-SNV ngày 27 

tháng 6 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 7538/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1998 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Giáo dục - Dạy 

nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-

06/CP thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
           CHỦ TỊCH 

 

           Trần Văn Minh 
 

 



   

15 CÔNG BÁO/Số 12 + 13/Ngày 15-10-2011  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  

Số: 20 /2011/QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Đà Nẵng, ngày 19  tháng 7  năm 2011 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao 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 3 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 

12 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực 

hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành 

tích cao; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng tại Công văn số 3087/HĐND-VP ngày 07 tháng 4 năm 2011 và theo đề nghị của 

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên 

thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Trong thời gian 

tập trung tập luyện: 90.000đ/người/ngày (Chín mươi nghìn 

đồng/người/ngày). 

2. Trong thời gian 

tập huấn và thi đấu: 120.000đ/người/ngày (Một trăm hai mươi nghìn 

đồng/người/ngày). 

Điều 2. Kinh phí chi trả chế độ dinh dưỡng nêu tại Điều 1, Quyết định này được 

sử dụng từ các nguồn kinh phí như sau: 

1. Chi từ nguồn sự nghiệp đào tạo với mức 90.000 

đồng/người/ngày trong thời gian tập trung tập luyện;  

2. Chi từ nguồn sự nghiệp thể dục thể thao với mức 

chênh lệch 30.000 đồng/người/ngày (120.000đồng - 90.000đồng) trong thời 

gian tập huấn và thi đấu. 
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3. Trong năm 2011, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

có trách nhiệm tổng hợp danh sách và mức chênh lệch do điều chỉnh tăng chế 

độ theo Điều 1 so với dự toán giao đầu năm, gửi Sở Tài chính thẩm định trình 

UBND thành phố để bổ sung kinh phí từ quỹ ngân sách thành phố năm 2011. 

Từ năm 2012 về sau, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối 

hợp với Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí theo quy định tại Điều 1, 

Quyết định này vào dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo UBND thành phố, 

trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. 

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

từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thành 

phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 
   

    Trần Văn Minh 
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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: 21/2011/QĐ-UBND                        Đà Nẵng, ngày 5  tháng 8  năm 2011 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 6 năm 2010 của UBND 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 Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư; 

Căn cứ Công văn số 2848/HĐND-VP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo chủ trương của UBND thành phố về giải quyết vướng mắc liên quan đến 

triển khai thực hiện Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của 

UBND thành phố tại Thông báo số 183/TB-VP ngày 13/7/2011 của Văn phòng UBND 

thành phố; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 1 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 

25/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: Hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ gia 

đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, kể 

cả đất vườn, ao (trừ đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng rừng; đất 5%, đất UBND xã, 

phường quản lý giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng) mức 6.000 đồng/m2 (sáu nghìn 

đồng/m2), nhưng diện tích hỗ trợ tối đa không quá 4.000m2/hộ (bốn nghìn mét 

vuông)/hộ. 

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

dung khác tại Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND thành 

phố không trái với Quyết định này vẫn có liệu lực thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; 
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Trưởng các Ban Giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố; Trưởng các Ban 

Quản lý dự án và Giám đốc các Công ty có chức năng giải toả đền bù và tái định cư; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  
                                         

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 22 /2011/QĐ-UBND 
  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

                Đà Nẵng, ngà  22  tháng 8   năm 2011 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, 

giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn 

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 Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật dạy nghề số 76/2006/QH 11 ngày 29 tháng 4 năm 2006;    

Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 

năm 2020”; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, 

giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ 

chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu trên. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

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

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

 

                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                                                                       CHỦ TỊCH 
 

                                                                                   Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao 

động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  22  /2011/QĐ-UBND 

ngày 22  tháng 8  năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này điều chỉnh về đối tượng, chính sách hỗ trợ, trách nhiệm của các 

cơ quan liên quan trong việc thực hiện hỗ trợ lao động nông nghiệp, nông thôn học 

nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2:  Đối tượng điều chỉnh 

Lao động nông nghiệp, nông thôn thuộc huyện Hòa Vang và các quận trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng có lao động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (nông nghiệp), 

bao gồm các nhóm với thứ tự ưu tiên như sau: 

1. Nhóm 1: Lao động nông nghiệp, nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất 

ngũ, người khuyết tật.  

2. Nhóm 2: Lao động nông nghiệp, nông thôn thuộc diện hộ có thu nhập tối đa 

bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. 

3. Nhóm 3: Lao động nông nghiệp, nông thôn khác. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

- Mỗi lao động là đối tượng của Chính sách chỉ được hỗ trợ học nghề một lần để 

giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề.  

- Việc hỗ trợ kinh phí dạy nghề thông qua cơ sở dạy nghề thuộc mọi thành phần 

kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có đăng ký hoạt động dạy 

nghề và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện 

hành của Nhà nước, được thành phố lựa chọn tham gia dạy nghề cho lao động nông 

nghiệp, nông thôn hoặc doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận lao động nông nghiệp, nông 

thôn vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm.  

- Trong trường hợp lao động là đối tượng của Quyết định được hưởng chính sách 

hỗ trợ học nghề của nhiều chương trình thì được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc chương 

trình nào có mức hỗ trợ cao nhất; trường hợp lao động là đối tượng của Quyết định 
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được hưởng chính sách hỗ trợ bằng nguồn kinh phí Trung ương thì hưởng chính sách 

hỗ trợ bằng nguồn kinh phí Trung ương. 

- Những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân 

khách quan thì được Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ 

học nghề theo chính sách này để chuyển đổi việc làm nhưng tối đa không quá 03 lần.  
 

Điều 4. Nghề đào tạo và mức hỗ trợ  

Theo danh mục và mức hỗ trợ học nghề miễn phí do UBND thành phố quy định 

tại Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với 

lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Chương II 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
 

Điều 5. Hỗ trợ học nghề 

1. Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề) 

Lao động nông nghiệp, nông thôn có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, trong độ 

tuổi lao động, có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, đủ 

điều kiện xét tuyển vào các khóa học nghề trình độ sơ cấp, bao gồm các đối tượng theo 

thứ tự ưu tiên và mức hỗ trợ như sau: 

- Nhóm 1: Được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 03 triệu 

đồng/người/khóa học; hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người (mức 

tối đa không quá 450.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông 

công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học 

nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên;      

- Nhóm 2: Được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 2,5 triệu 

đồng/người/khóa học; 

- Nhóm 3: Được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 02 triệu 

đồng/người/khóa học. 

2. Hỗ trợ học nghề dài hạn (trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) 

- Lao động nông nghiệp, nông thôn học nghề dài hạn được vay để học theo quy 

định hiện hành về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Lao động nông thôn làm việc 

ổn định ở nông thôn, sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với 

khoản vay để học nghề. Nội dung này được thực hiện từ nguồn vốn vay ưu đãi cho học 

sinh, sinh viên theo quy định.   

- Lao động nông nghiệp, nông thôn là người dân tộc thiểu số thuộc diện được 

hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ có thu nhập tối 

đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo tham gia học trung cấp nghề, cao đẳng nghề được 

hưởng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú.   

Điều 6. Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm 
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- Lao động nông nghiệp, nông thôn sau khi học nghề nếu có nhu cầu được vay 

vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để tự tạo việc làm; 

- Lao động nông nghiệp, nông thôn sau khi học nghề được các ngành, đoàn thể, 

cơ sở dạy nghề hỗ trợ tiếp cận các doanh nghiệp để tìm việc làm phù hợp. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

Từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vận động 

tài trợ hợp pháp. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

 1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, địa 

phương liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt kinh phí để triển khai thực hiện. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các ngành, địa phương, các cơ 

sở dạy nghề chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho lao động là đối tượng 

của Quyết định.  

3. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố danh sách các cơ sở dạy nghề tham gia 

dạy nghề miễn phí theo chính sách của thành phố. 

4. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương tổ chức 

các hoạt động giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người lao động nông nghiệp, nông 

thôn tiếp cận với các doanh nghiệp sau khi học nghề để tìm việc làm phù hợp;    

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các ngành liên quan và các địa phương vận động 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ các hoạt động dạy nghề, tạo 

việc làm cho lao động là đối tượng của Quyết định.  

6. Phối hợp với các ngành, địa phương, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và 

Chế xuất, Ban Quản lý các Dự án đền bù giải tỏa, Ban quản lý Khu Công nghệ cao vận 

động các doanh nghiệp được giao đất tại các địa phương có lao động nông nghiệp, 

nông thôn ưu tiên tiếp nhận lao động là đối tượng của Quyết định đủ điều kiện vào làm 

việc tại doanh nghiệp.  
 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính  

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện chương trình.  

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí 

kinh phí dạy nghề miễn phí hàng năm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo đề 

xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Điều 11. Trách nhiệm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng 
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Cho vay đối với lao động nông nghiệp, nông thôn có nhu cầu vay vốn tự tạo việc 

làm sau khi học nghề từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.   

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh các chương 

trình khuyến nông, lâm, ngư; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, mở các lớp huấn luyện 

kỹ thuật nuôi trồng sinh vật cảnh, dạy nghề ngắn hạn cho nông dân. 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ  

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và các 

địa phương vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ các hoạt 

động dạy nghề, tạo việc làm cho lao động là đối tượng của Quyết định.  

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ 

người lao động trong Quyết định này, vận động người lao động là đối tượng của Quyết 

định tham gia học nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề. 

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, 

Ban quản lý các Dự án giải tỏa đền bù, Ban quản lý Khu Công nghệ cao 

Vận động doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Chế xuất, khu Công nghệ 

cao tại Đà Nẵng và doanh nghiệp được giao đất tại các địa phương có lao động nông 

nghiệp, nông thôn tiếp nhận lao động là đối tượng của Quyết định vào làm việc. 

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện  

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng của 

Quyết định hàng năm và 05 năm để phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực 

hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

2. Tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng dân cư về các chính sách hỗ trợ của 

thành phố, đồng thời vận động lao động nông nghiệp, nông thôn tham gia học nghề, 

chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm. 
 

Điều 18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong phạm 

vi hoạt động của mình vận động các tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ các hộ gia đình 

có lao động nông nghiệp, nông thôn khó khăn về việc làm và đời sống nhanh chóng ổn 

định cuộc sống; đồng thời, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia học nghề, chuyển 

đổi ngành nghề, tạo việc làm.  
 

Điều 19. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức 

triển khai thực hiện Quyết định; định kỳ 6 tháng (ngày 10/7) và hàng năm (ngày 10/01 
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năm sau) đánh giá kết quả thực hiện; gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng 

văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp. 
 

 

                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                                                                                                 CHỦ TỊCH 
                                                

                         Trần Văn Minh 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 

Số:  08 /NQ-HĐND 

 

           Đà Nẵng, ngày 03  tháng 10  năm 2011 

 

                                                NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm  kỳ 2011 - 2016 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 2 (BẤT THƯỜNG) 
 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 03 tháng 10 năm 2011, kỳ họp thứ 2 (bất thường) 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Minh với 48/50 đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng tán thành, tỷ lệ 96% (so với tổng số đại biểu) 

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục và trình 

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, kỳ họp thứ 2 (bất 

thường) thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2011./.  

 

 
                               CHỦ TỊCH 

 

                           Nguyễn Bá Thanh 
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  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

  Số:  09 /NQ-HĐND                          Đà Nẵng, ngày 03  tháng 10  năm 2011 
 

                             
 

                                                  

                                                      NGHỊ QUYẾT 

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm  kỳ 2011 - 2016 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 2 (BẤT THƯỜNG) 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 03 tháng 10 năm 2011, kỳ họp thứ 2 (bất thường) 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu HĐND thành phố 

Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Minh với 48/50 đại 

biểu HĐND thành phố tán thành, tỷ lệ 96% (so với tổng số đại biểu) 

Điều 2. Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng thông báo cho Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cử tri ở đơn vị bầu cử số 02 thành phố Đà Nẵng 

và ông Trần Văn Minh biết. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, kỳ họp thứ 2 (bất 

thường) thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2011./.  

 

 

                   CHỦ TỊCH 

 

                  Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  10 /NQ-HĐND                 Đà Nẵng, ngày 03  tháng 10 năm 2011 
             

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 2 (BẤT THƯỜNG)  

 

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

năm 2003; 

 Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ  2011 - 2016, ngày 03 tháng 10 năm 2011, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016: 

 

 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình Thủ tướng 

Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 2 (bất thường) thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2011./. 

 

                           CHỦ TỊCH 

 

                            Nguyễn Bá Thanh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

      

     Số: 11 /NQ-HĐND                           Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10  năm 2011 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân  

và Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng  

khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
 

 

      HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016,  KỲ HỌP THỨ 2 (BẤT THƯỜNG) 

 

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

năm 2003; 
 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; 

Theo Tờ trình số 99/TTr-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2011 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố về dự thảo Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng 

nhân dân và dự thảo Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, 

nhiệm kỳ 2011-2016 và ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố, 

 

                                       QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND thành phố và Nội quy 

kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 

Điều 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố 

và các cơ quan hữu quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ 

họp thứ 2 (bất thường) thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2011./. 

 
 

 
                                 CHỦ TỊCH 

                             Nguyễn Bá Thanh 
 

  



   

29 CÔNG BÁO/Số 12 + 13/Ngày 15-10-2011  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 
Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII, 

nhiệm kỳ 2011-2016 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11 /NQ-HĐND ngày 03 tháng 10  năm 2011 

của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII) 
 
 

Chương I 

 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

Điều 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là người đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của Nhà 

nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật và tham gia vào 

việc quản lý nhà nước với tinh thần trách nhiệm cao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, xứng 

đáng với sự tín nhiệm của nhân dân; nghiên cứu và nắm vững các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước, các kiến thức về luật pháp, tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND thành phố. 

Điều 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố làm nhiệm vụ đại biểu, bắt đầu từ 

kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII đến kỳ họp đầu tiên của 

Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX. Trong nhiệm kỳ đại biểu được bầu bổ sung thì 

làm nhiệm vụ đại biểu từ ngay sau kỳ họp cuộc bầu cử bổ sung và được xác nhận đủ 

tư cách đại biểu, làm nhiệm vụ đại biểu đến kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân 

thành phố khoá IX. 

Điều 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu ở cùng một hoặc nhiều 

đơn vị bầu cử trong một quận, huyện hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Mỗi 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng và thành viên 

trong Tổ do Thường trực HĐND thành phố quyết định. Tổ trưởng điều hành công việc 

của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Tổ trưởng giúp Tổ trưởng thực hiện những 

việc được phân công. 

Điều 4. Nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố 

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có 

trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực, ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của cử tri.  

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, các cuộc họp do 

Thường trực HĐND thành phố, Trưởng ban các Ban HĐND thành phố hoặc Tổ trưởng 

Tổ đại biểu HĐND thành phố triệu tập mà đại biểu là thành viên. Khi tham dự kỳ họp, 
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đại biểu HĐND phải đeo phù hiệu đại biểu HĐND thành phố.  

3. Khi nhận các tài liệu của kỳ họp do Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân thành phố và cơ quan liên quan gửi đến, đại biểu phải nghiên cứu và báo cáo 

những vấn đề liên quan với cử tri, chuẩn bị ý kiến đóng góp vào nội dung kỳ họp; các 

bản dự thảo do Thư ký kỳ họp chuyển đến để lấy ý kiến đại biểu có trách nhiệm tham 

gia ý kiến và chuyển lại Thư ký kỳ họp theo thời gian quy định của Thường trực HĐND 

thành phố. 

4. Tiếp công dân theo Kế hoạch, Chương trình của Thường trực HĐND thành phố 

hoặc do Tổ trưởng phân công ở đơn vị bầu cử, nhằm thu thập ý kiến, nguyện vọng, 

kiến nghị của công dân; giải thích, tuyên truyền pháp luật; hướng dẫn, giúp công dân 

thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công 

dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn công dân gửi 

khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Trong 

trường hợp cần thiết, đại biểu HĐND trực tiếp hoặc thông qua Thường trực HĐND 

chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Đại biểu HĐND 

có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng 

thời thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết. Trong thời hạn quy định, cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do đại biểu HĐND hoặc 

Thường trực HĐND thành phố chuyển đến phải xem xét, giải quyết kịp thời và báo cáo 

kết quả bằng văn bản cho đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

5. Thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động gặp gỡ cử tri bằng nhiều hình thức gián 

tiếp, trực tiếp, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

phát hiện kịp thời những sai phạm trong công tác quản lý kinh tế - xã hội, có kiến nghị 

biện pháp khắc phục. 

6. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

nơi bầu cử theo kế hoạch của Tổ đại biểu đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyền hạn của đại biểu HĐND thành phố 

1. Chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban 

nhân dân; Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch UBND, 

Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, quận. 

2. Tại kỳ họp đại biểu HĐND gửi câu hỏi chất vấn đến Chủ toạ kỳ họp. Câu hỏi 

chất vấn ghi rõ nội dung, họ tên, địa chỉ vào phiếu chất vấn. Các nội dung chất vấn 

được Chủ toạ kỳ họp xem xét, chuyển đến Chủ tịch UBND, các thành viên UBND, thủ 

trưởng cơ quan bị chất vấn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hoặc trả lời trực tiếp tại 

kỳ họp. Trường hợp đại biểu không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn hoặc vấn đề 

chất vấn cần phải có thời gian làm rõ thì Chủ tọa kỳ họp có thể đưa ra thảo luận tại kỳ 

họp gần nhất hoặc trả lời bằng văn bản cho đại biểu chất vấn sau kỳ họp.  

3. Giữa hai kỳ họp đại biểu HĐND gửi chất vấn tới Thường trực HĐND, Thường 

trực HĐND yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời chất vấn bằng văn bản hoặc mời cơ 
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quan liên quan làm việc trực tiếp với đại biểu chất vấn. Những vấn đề không thống 

nhất sẽ đưa ra chất vấn tại kỳ họp gần nhất. 

4. Người bị chất vấn phải trả lời câu hỏi của người chất vấn, trong trường hợp 

người bị chất vấn vắng mặt có lý do chính đáng thì có quyền uỷ quyền trả lời cho người 

khác theo quy định của pháp luật và được Chủ toạ kỳ họp đồng ý. Nếu đại biểu không 

đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ 

toạ kỳ họp đưa ra thảo luận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, khi cần thiết có thể ra nghị 

quyết về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. 

5. Yêu cầu với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân kịp thời chấm dứt việc làm trái pháp luật, chính sách của Nhà nước 

trong cơ quan tổ chức, đơn vị hoặc của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan tổ chức, 

đơn vị đó. Yêu cầu gặp người phụ trách của cơ quan, đơn vị, tổ chức; người đó có trách 

nhiệm tiếp, cung cấp thông tin, tư liệu khi đại biểu HĐND có yêu cầu chính đáng. Đề 

nghị HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ do HĐND bầu. Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức, đơn vị vũ trang tạo 

điều kiện thuận lợi để đại biểu HĐND hoạt động theo luật quy định. 

6. Khi chuyển công tác hoặc nơi cư trú đến địa phương khác trong thành phố, 

đại biểu có thể chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND nơi mình đang sinh hoạt đến Tổ 

đại biểu HĐND nơi mình công tác hoặc cư trú; đại biểu phải làm đơn đề nghị gửi đến 

Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu 

HĐND. 

7. Xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu, vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác, phải làm 

đơn đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và HĐND thành phố chấp nhận cho thôi 

làm nhiệm vụ đại biểu. 

 

Chương II 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM 

Điều 6. Chế độ làm việc của đại biểu HĐND thành phố 

1. Dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của người đại 

biểu, chấp hành sự phân công của Tổ trưởng Tổ đại biểu, tham dự các hoạt động của 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. 

2. Chấp hành theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thường trực HĐND thành phố; 

tham dự các hoạt động với các Ban của HĐND (khi làm thành viên của các Ban), tham 

dự các buổi làm việc, kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

khi được mời. 

3. Khi nhận được kế hoạch chuẩn bị kỳ họp, chương trình kỳ họp và kế hoạch 

tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân phải nghiên cứu tài liệu, tiếp xúc cử tri và 

chuẩn bị ý kiến tham gia tại kỳ họp. 

4. Mỗi năm một lần vào cuối năm, kết hợp với tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND 

báo cáo với cử tri ở đơn vị bầu ra mình về hoạt động trong năm, nhiệm vụ năm tới. 
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Điều 7. Đại biểu Hội đồng nhân dân được cấp: Giấy chứng nhận đại biểu HĐND 

và phù hiệu đại biểu để sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu; Kỷ yếu kỳ họp, các 

thông tin và tài liệu cần thiết khác; nhận sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định. 

Điều 8. Đại biểu Hội đồng nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ được khen thưởng theo luật định. Đại biểu HĐND không còn tín nhiệm của cử tri 

thì tuỳ theo mức độ sai phạm mà bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm. Thường trực HĐND 

và UBND quyết định việc đưa ra HĐND hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm theo đề nghị của 

Uỷ ban MTTQVN cùng cấp.  

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, 

các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đại 

biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thi hành Quy chế này./. 

---------------------------------------- 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NỘI QUY 

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII 

(Nhiệm kỳ 2011 - 2016) 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  11  /NQ-HĐND ngày 03   tháng 10 năm 2011) 

của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII) 
 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là HĐND thành 

phố) họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, HĐND thành phố tổ chức 

các kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch HĐND, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND 

thành phố yêu cầu.  

Điều 2. Đại biểu HĐND và đại biểu được mời tham dự kỳ họp HĐND thành phố 

phải chấp hành đúng các quy định về nội quy kỳ họp và tuân theo sự điều hành của 

Chủ toạ kỳ họp. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Mục 1 

CHỦ TOẠ KỲ HỌP 

 

Điều 3. Chủ tọa kỳ họp gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực 

HĐND thành phố. 

Chủ tọa điều hành kỳ họp theo nội dung Chương trình đã được HĐND thông qua 

và đề nghị HĐND điều chỉnh Chương trình khi cần thiết. 

Trong việc điều hành thảo luận tại Hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn, Chủ 

tọa có quyền ngắt ý kiến không đúng hoặc quá thời gian quy định, trường hợp đặc biệt 

do Chủ tọa quyết định. 

Mục 2 

THƯ KÝ KỲ HỌP 

Điều 4. Thư ký kỳ họp có nhiệm vụ:  

1. Lập danh sách đại biểu HĐND thành phố có mặt, vắng mặt trong từng phiên 

họp và trong kỳ họp. 

2. Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến 
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phát biểu của đại biểu tại cuộc họp Tổ đại biểu và phiên họp toàn thể.  

3. Giúp Chủ tọa kỳ họp cung cấp thông tin tuyên truyền về kỳ họp và chuẩn bị tài 

liệu để Chủ tọa điều khiển thảo luận và biểu quyết. 

4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và phiếu chất vấn của đại biểu HĐND, trình 

chủ toạ kỳ họp. 

5.  Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết và các văn bản khác để trình HĐND 

thành phố;  

6. Trong những trường hợp cần thiết thì Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị 

quyết theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp. 

 

Mục 3 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 

Điều 5. Đại biểu HĐND thành phố có nhiệm vụ tham dự đầy đủ, đúng giờ các kỳ 

họp, phiên họp của HĐND. 

1. Đại biểu không tham dự kỳ họp phải xin phép bằng văn bản với Chủ tịch HĐND 

trước khai mạc ít nhất 03 ngày và phải được Chủ tịch HĐND đồng ý thì mới vắng mặt 

kỳ họp. 

2. Đại biểu không tham dự phiên họp phải được sự đồng ý của Chủ toạ kỳ họp. 

3. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm báo cáo danh sách đại biểu là 

thành viên của tổ vắng mặt cho Thư ký kỳ họp trong từng phiên họp.  

Điều 6. Khi tham dự kỳ họp, đại biểu HĐND mặc trang phục nghiêm túc  theo 

quy định tại Giấy triệu tập kỳ họp.  

Điều 7. Đại biểu HĐND được cấp phù hiệu đại biểu HĐND và có trách nhiệm 

giữ gìn cẩn thận phù hiệu để sử dụng trong suốt nhiệm kỳ. Đại biểu HĐND phải đeo 

phù hiệu (bên ngực trái) trong các kỳ họp HĐND. 

Điều 8. Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường, đại biểu ngồi đúng vị trí theo sơ 

đồ quy định tại mỗi kỳ họp. Không sử dụng điện thoại, không nói chuyện, không làm 

việc riêng, hạn chế đi lại trong hội trường. 

Điều 9. Đại biểu HĐND đăng ký phát biểu tại kỳ họp bằng việc gửi phiếu đăng 

ký cho Thư ký kỳ họp hoặc giơ bảng số để đăng ký phát biểu với chủ tọa kỳ họp. 

Việc phát biểu phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa. Nội dung phát biểu phải 

tập trung vào các vấn đề đang thảo luận; không phát biểu quá hai lần về cùng một vấn 

đề; thời gian phát biểu không quá 10 phút. 

Khi đã đăng ký mà không được phát biểu hoặc khi đã hết thời gian phát biểu mà 

đại biểu chưa nêu hết ý kiến thì ghi lại nội dung và gửi cho Thư ký kỳ họp để tổng hợp. 
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Điều 10. Đại biểu HĐND gửi phiếu chất vấn cho Thường trực HĐND trước kỳ 

họp hoặc cho Thư ký kỳ họp tại kỳ họp. Phiếu chất vấn phải ghi rõ nội dung, người bị 

chất vấn.  

Người bị chất vấn có trách nhiệm đọc nội dung chất vấn của đại biểu, sau đó trả 

lời thẳng vào những vấn đề mà đại biểu chất vấn. Thời gian trả lời chất vấn không quá 

07 phút cho một nội dung chất vấn. Trường hợp nội dung chất vấn cần thời gian kiểm 

tra, nghiên cứu thì Chủ tọa kỳ họp có thể quyết định việc trả lời sau kỳ họp bằng văn 

bản và được gửi cho đại biểu đã chất vấn. 

Điều 11. Đại biểu HĐND phải tuân thủ quy định về sử dụng tài liệu trong kỳ họp, 

thực hiện chế độ bảo mật tài liệu, nội dung kỳ họp theo quy định. Các tài liệu ngoài tài 

liệu của kỳ họp trước khi phát hành phải chuyển đến Thư ký kỳ họp để báo cáo Chủ 

tọa kỳ họp và chỉ phát hành khi được Chủ tọa kỳ họp cho phép. 

Mục 4 

ĐẠI BIỂU MỜI 

Điều 12. Đại biểu mời phải tham gia đầy đủ, đúng giờ, ngồi đúng vị trí theo sơ đồ 

tại các phiên họp, các buổi thảo luận của kỳ họp HĐND. 

Điều 13. Đại biểu mời được phát biểu ý kiến về vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà 

mình phụ trách theo yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp hoặc theo đề nghị của đại biểu và 

được Chủ tọa đồng ý. Thời gian phát biểu không quá 10 phút. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Nội quy kỳ họp HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 

2011 đến hết nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa VIII. 

Việc sửa đổi bổ sung nội quy này phải được thông qua tại kỳ họp HĐND thành 

phố. 

Điều 15. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Thư ký kỳ họp, các tổ đại biểu 

HĐND và đại biểu HĐND thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thực hiện Nội quy này./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 6898/QĐ-UBND 
 

       

          Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2011 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính  

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 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 

2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng 

Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

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

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                       

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                       CHỦ TỊCH 

                        Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH 

Về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6898/QĐ-UBND  

ngày 10 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

_________ 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định trách nhiệm của Văn phòng UBND thành phố, các sở, 

ban, ngành thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ 

quan nhà nước có liên quan trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Hoạt động kiểm soát TTHC bao gồm: 

a) Đánh giá tác động các quy định về TTHC trong quá trình dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định về TTHC; 

b) Lấy ý kiến và tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có 

quy định về TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 

năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

c) Thống kê, công bố, công khai TTHC sau khi ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định về TTHC; 

d) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính. 

3. Quy định này không điều chỉnh: 

a) Kiểm soát đối với TTHC trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, 

giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết TTHC 

cho cá nhân, tổ chức;  

b) Kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và TTHC có 

nội dung bí mật nhà nước; 

c) Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này: 

1. Các từ ngữ: "Thủ tục hành chính”, “Kiểm soát thủ tục hành chính”, “Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủ tục hành chính” hiểu theo nghĩa giải thích được quy định tại khoản 

1, khoản 5, khoản 6, Điều 3, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.    

2. Các từ ngữ: “Quy định hành chính”, “Cá nhân”, “Tổ chức”, “Phản ánh”, 

“Kiến nghị” hiểu theo nghĩa giải thích được quy định tại Điều 3, Nghị định số 
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20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính.   

Điều 3. Nguyên tắc kiểm soát TTHC 

1. Kiểm soát TTHC phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách hành 

chính, nhất là cải cách TTHC; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng 

rãi của tất cả các cá nhân, tổ chức vào quá trình kiểm soát TTHC. 

2. Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa những quy định hành chính, 

những TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng 

nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm 

thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện TTHC. 

3. Kiểm soát TTHC được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về TTHC và được 

tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. 

Điều 4. Yêu cầu của việc quy định TTHC 

1. TTHC phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành.  

2. Việc quy định một TTHC cụ thể chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ 

phận tạo thành cơ bản sau đây:  

a) Tên TTHC; 

b) Trình tự thực hiện; 

c) Cách thức thực hiện; 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ; 

đ) Thời hạn giải quyết; 

e) Đối tượng thực hiện TTHC; 

g) Cơ quan thực hiện TTHC; 

h) Kết quả thực hiện TTHC; 

i) Trường hợp TTHC phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả 

thực hiện TTHC; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu 

kết quả thực hiện TTHC; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của TTHC. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động kiểm soát TTHC 

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND thành phố: 

a) Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ 

khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có 

nhu cầu và đề nghị;  

  b) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định về TTHC; 

c) Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có 

quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố;  

d) Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố TTHC do các cơ quan chủ 

trì soạn thảo đề nghị và trình Chủ tịch UBND thành phố ký, ban hành Quyết định công 

bố TTHC; 

đ) Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; công khai các quy định về TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn thành phố;  

e) Là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. 
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2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố, UBND các quận, 

huyện, phường, xã: 

  a) Tổ chức đánh giá tác động đối với từng TTHC dự kiến ban hành mới hoặc sửa 

đổi, bổ sung được quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì 

soạn thảo; 

  b) Lấy ý kiến Văn phòng UBND thành phố đối với dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố;  

  c) Dự thảo Quyết định công bố TTHC đến Văn phòng UBND thành phố để kiểm 

soát trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành; 

d) Công khai các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; 

đ) Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy trình đã 

được pháp luật quy định khi nhận được văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị của Văn 

phòng UBND thành phố. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6. Phối hợp trong việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong 

quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC 

1. Sau khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, 

cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành tổ chức đánh giá tác động đối với từng TTHC được 

quy định tại dự thảo văn bản theo đúng các tiêu chí sau đây: 

a) Sự cần thiết của TTHC (phụ lục I); 

b) Tính hợp lý của TTHC (phụ lục II); 

c) Tính hợp pháp của TTHC (phụ lục III); 

d) Tính toán các chi phí tuân thủ TTHC. 

2. Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm hướng dẫn điền biểu mẫu đánh 

giá tác động và việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC. Trường hợp cần thiết, Văn phòng 

UBND thành phố có thể bổ sung thêm các tiêu chí đánh giá để bảo đảm chất lượng các 

quy định về TTHC.   

3. Trường hợp TTHC được sửa đổi, bổ sung, ngoài đánh giá các nội dung quy 

định khoản 1 Điều này, cơ quan chủ trì soạn thảo phải thuyết minh rõ tính đơn giản 

cũng như những ưu điểm của TTHC được sửa đổi, bổ sung.  

Điều 7. Phối hợp trong việc lấy ý kiến và tham gia ý kiến đối với dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC 

1. Sau khi hoàn thành việc đánh giá tác động, trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm 

định theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo 

phải gửi hồ sơ lấy ý kiến Văn phòng UBND thành phố với tư cách cơ quan kiểm soát 

TTHC. Đồng thời đăng tải công khai toàn văn dự thảo văn bản trên trang thông tin điện 

tử của cơ quan chủ trì soạn thảo để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan và đối 

tượng chịu sự tác động của TTHC. 

2. Hồ sơ gửi lấy ý kiến Văn phòng UBND thành phố bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị góp ý kiến, trong đó nêu rõ vấn đề cần xin ý kiến đối với quy 

định về TTHC; 

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; 

c) Các bản đánh giá tác động theo quy định tại Điều 6 Quy định này. 
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  3. Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ gửi 

lấy ý kiến để bảo đảm hồ sơ đúng thẩm quyền xử lý của Văn phòng UBND thành phố 

(đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND 

thành phố) và đầy đủ theo quy định.  

4. Trường hợp hồ sơ gửi lấy ý kiến chưa đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất 

lượng, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm hoàn trả lại hồ sơ và hướng dẫn 

đơn vị hoàn thiện hồ sơ. 

5. Trong trường hợp cần thiết, Văn phòng UBND thành phố có thể tổ chức đánh 

giá độc lập để phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan chủ trì soạn thảo; lấy 

ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của TTHC.  

6. Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ gửi lấy ý kiến, chậm nhất là 10 (mười) ngày 

làm việc, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và gửi văn bản 

tham gia ý kiến cho cơ quan chủ trì soạn thảo; 

7. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý 

của Văn phòng UBND thành phố. Trường hợp không tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan 

chủ trì soạn thảo phải giải trình cụ thể. Văn bản tiếp thu, giải trình phải được gửi đến Văn 

phòng UBND thành phố chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

văn bản tham gia ý kiến. 

Điều 8. Phối hợp trong việc thống kê, công bố, công khai TTHC 

  1. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC 

trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố mới ban hành có quy định 

về TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm thống kê 

TTHC (điền đầy đủ, chính xác các nội dung của từng TTHC. Đối với những TTHC 

được sửa đổi, bổ sung phải ghi chú cụ thể những nội dung sửa đổi, bổ sung so với quy 

định cũ); xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC (phụ lục IV), làm Tờ trình về 

Dự thảo Quyết định công bố TTHC và gửi toàn bộ kết quả nói trên kèm theo tài liệu, 

các văn bản (cả bản cứng và file mềm) đến Văn phòng UBND thành phố để kiểm soát 

trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành. 

2. Văn phòng UBND thành phố sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ công bố quy tại 

khoản 1 Điều này, tiến hành kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố TTHC 

và trình Chủ tịch UBND thành phố ký, ban hành Quyết định công bố TTHC. 

3. Thời hạn ban hành Quyết định công bố TTHC chậm nhất trước 10 (mười) ngày 

làm việc tính từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực thi 

hành. 

4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định công bố 

TTHC, Văn phòng UBND thành phố thực hiện tạo mới hồ sơ văn bản và tạo mới hoặc 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu điện tử trung tâm (phần mềm máy xén) 

theo đúng hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC; đồng thời, dự thảo văn bản trình lãnh 

đạo UBND thành phố ký gửi Cục Kiểm soát TTHC đề nghị công khai TTHC trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

5. Văn phòng UBND thành phố tiến hành đăng tải toàn bộ các quy định về TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp (sở ban ngành; quận, huyện; phường, xã) trên 

cổng, trang thông tin điện tử của thành phố. 
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6. Các cơ quan, đơn vị tiến hành công khai các quy định về TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình thông qua nhiều hình thức. Ngoài hình thức 

bắt buộc là niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, có thể 

đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, thông qua các buổi tập huấn, hội thảo,... 

Điều 9. Phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính 

1. Cách thức tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị: 

 a) Đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản được gửi trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện, bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố tiếp nhận, đóng dấu và 

vào sổ công văn đến; 

 b) Phản ánh, kiến nghị được gửi qua cổng, trang thông tin điện tử thành phố, đơn 

vị trực tiếp phụ trách cổng, trang thông tin điện tử thành phố khi nhận được phản ánh, 

kiến nghị có trách nhiệm in và chuyển qua bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành 

phố để đóng dấu và vào sổ công văn đến; 

 c) Đối với phản ánh, kiến nghị qua thư điện tử, Văn phòng UBND thành phố 

(Phòng Kiểm soát TTHC)- đơn vị quản lý hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến 

nghị - có trách nhiệm in nội dung phản ánh, kiến nghị và thông tin về người phản ánh, 

kiến nghị và chuyển qua bộ phận bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố để 

đóng dấu và vào sổ công văn đến; 

 d) Đối với phản ánh, kiến nghị qua điện thoại: Số điện thoại chính thức để tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được đặt tại Phòng Kiểm soát TTHC 

trực thuộc Văn phòng UBND thành phố. Khi có điện thoại phản ánh, kiến nghị, cán bộ 

tiếp nhận điện thoại có trách nhiệm ghi chép trung thực và đầy đủ thông tin phản ánh, 

kiến nghị theo nội dung Phiếu tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua điện thoại (phụ lục 

V) và chuyển qua bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố để đóng dấu và vào 

sổ công văn đến. Cán bộ trực điện thoại khuyến khích cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến 

nghị xác nhận lại bằng văn bản và gửi về Văn phòng UBND thành phố; 

 đ) Trường hợp, cá nhân, tổ chức trực tiếp đến phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính với Văn phòng UBND thành phố, Phòng Kiểm soát TTHC có trách nhiệm 

hướng dẫn cá nhân, tổ chức soạn thảo văn bản phản ánh, kiến nghị (theo các nội dung 

tương tự Phụ lục V) và gửi cho Phòng Kiểm soát TTHC. Khi nhận được phản ánh, kiến 

nghị, Phòng Kiểm soát TTHC chuyển qua bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành 

phố để đóng dấu và vào sổ công văn đến.  

2. Thông tin để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố:  

a) Trụ sở Văn phòng UBND thành phố: số 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng;   

b) Cổng thông tin điện tử thành phố: http://www.danangcity.gov.vn;  

c) Trang thông tin điện tử thành phố: http://www.danang.gov.vn;  

d) Số điện thoại Văn phòng UBND thành phố tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: 

0511.2211592, 0511.2217724; hộp thư điện tử: ksttdanang@gmail.com.  

 3. Sau khi bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố đã đóng dấu và vào sổ 

công văn đến, tất cả các văn bản có nội dung phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính được chuyển về Phòng Kiểm soát TTHC để xác minh tính xác thực của cá nhân, 
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tổ chức cung cấp thông tin hoặc làm rõ các thông tin trong đơn, thư và tiến hành xem 

xét, phân loại, xử lý. 

 a) Đối với các đơn, thư không phải là phản ánh, kiến nghị hoặc không đáp ứng 

yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-

CP, Phòng Kiểm soát TTHC lưu hồ sơ và lập danh sách báo cáo Lãnh đạo Văn phòng 

hàng tháng; 

 b) Đối với các đơn, thư là phản ánh, kiến nghị nhưng không thuộc thẩm quyền 

xử lý của Chủ tịch UBND thành phố, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Văn 

phòng UBND thành phố ký chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền tiếp nhận, đồng thời chuyển văn bản cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, 

kiến nghị để biết; 

 c) Đối với các đơn, thư là phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ 

tịch UBND thành phố, Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố ký thừa lệnh Chủ tịch 

UBND thành phố chuyển phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan, đơn vị bị phản ánh hoặc 

các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức có hành vi bị phản ánh để xử 

lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu báo cáo Chủ tịch UBND thành phố 

về kết quả xử lý trong thời hạn cụ thể (thời hạn này tùy thuộc vào tính chất phức tạp 

của vụ việc). Các cơ quan, đơn vị xử lý phải gửi kết quả xử lý cho cá nhân, tổ chức đã 

phản ánh, kiến nghị để biết, đồng thời công khai kết quả xử lý, phản ánh kiến nghị 

thuộc thẩm quyền. 

 4. Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 

 a) Khi nhận được văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND 

thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức xem xét, xử lý theo đúng quy trình đã được 

pháp luật quy định. Văn phòng UBND thành phố đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo 

Chủ tịch UBND thành phố các biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trên địa bàn thành phố trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức;  

 b) Trường hợp cần thiết, Văn phòng UBND thành phố có thể lựa chọn các các 

phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính đang gây bức xúc, cản trở hoạt động 

sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố 

tổ chức xử lý theo đúng quy định;  

c) Văn phòng UBND thành phố có thể chủ trì xử lý các phản ánh, kiến nghị trường 

hợp nội dung quy định hành chính liên quan đến nhiều cơ quan hành chính nhà nước 

khác nhau mà các cơ quan này không thống nhất được về phương án xử lý; những phản 

ánh, kiến nghị đã được các sở, ban, ngành, các quận, huyện, phường, xã xử lý nhưng 

cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị; những phản ánh, kiến nghị thuộc 

thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Văn phòng 

UBND thành phố tổng hợp báo cáo thường trực UBND thành phố xem xét cho ý kiến 

xử lý. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật 
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1. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định 

về việc triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC sẽ được xét khen thưởng theo quy 

định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết Luật 

Thi đua, khen thưởng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về chức trách, nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của cơ quan và theo Quy định này sẽ bị 

xử lý kỷ luật theo quy định của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.  

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã định 

kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về tình hình và kết quả thực hiện hoạt 

động kiểm soát TTHC trước ngày 10 tháng thứ ba của mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố.  

            2. Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp, giúp Chủ tịch UBND 

thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện 

hoạt động kiểm soát TTHC của UBND thành phố trước ngày 25 tháng thứ ba 

của mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Nội dung báo cáo hàng quý của các đơn vị bao gồm: 

a) Tình hình kiểm soát quy định về TTHC, trong đó nêu rõ tổng số TTHC được 

đánh giá tác động và tổng số văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC đã tham 

mưu UBND thành phố ban hành trong quý; 

b) Tình hình công bố TTHC và số lượng TTHC được công bố; 

c) Tình hình thực hiện TTHC tại cơ quan hoặc tại địa phương, trong đó nêu rõ 

việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện 

TTHC (nếu có); 

d) Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; 

đ) Vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC; 

e) Tình hình tiếp nhận và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị; 

g) Nội dung khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố, 

UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện tốt 

Quy định này. 

2. Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thi hành 

Quy định này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND thành phố để xem xét, điều chỉnh cho phù 

hợp./. 
         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          CHỦ TỊCH 
 

            Trần Văn Minh 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng  

ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)  

A. THÔNG TIN CHUNG 

Tên thủ tục hành chính (dự kiến)  

Tên văn bản, dự thảo văn bản quy 

định thủ tục hành chính 

 

Tên cơ quan, người có thẩm 

quyền ban hành văn bản 

 

Lĩnh vực đánh giá  

Tên cơ quan đánh giá  

B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU  

I. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính 

1. Trình tự thực hiện Mô tả chi tiết các bước tiến hành ………………………………………………………………………………… 

2. Cách thức thực hiện Mô tả chi tiết các cách thức thực hiện: ……………………………………………………………………………… 

3. Hồ sơ (liệt kê rõ các 

loại giấy tờ phải nộp và 

xuất trình) 

Tên thành phần hồ sơ Số lượng/1 bộ 

hồ sơ 

Yêu cầu của thành phần 

hồ sơ 

 

Tên thành phần hồ sơ 1: ……………………………………..………. ……………… …………………………… 
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Tên thành phần hồ sơ 2: ………………..……………………………. ……………… …………………………… 

Tên thành phần hồ sơ n: ………..……………………………………. ……………… …………………………… 

Số lượng bộ hồ sơ:  ……... bộ 

4. Thời hạn giải quyết Nêu rõ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Cơ quan thực hiện thủ 

tục hành chính 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

 ………………………………………………………………………………………….. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  

…………………………………… 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ……………………………………………………………………………….. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): ……………………………………………………………………………………….. 

6. Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính 

Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Phí, lệ phí 

Có                                               

Nếu có, nêu cụ thể mức phí, lệ phí (hoặc đính kèm biểu phí, lệ phí):……………………………………………… 

Không                                         

8. Mẫu đơn, tờ khai 
Có                                                 Không   

Nếu có, đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

9. Yêu cầu, điều kiện  

Có                                               

Liệt kê đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Không                                         

10. Kết quả thực hiện 

thủ tục hành chính 

Mô tả rõ:………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Với các thông tin nêu trên, thủ tục hành chính có đầy đủ các bộ phận như quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP hay 

không?                 

Có                                                            Không     

Nếu không, liệt kê các nội dung còn thiếu và giải thích lý do:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Về sự cần thiết của thủ tục hành chính 

12. Thủ tục hành chính này 

được đặt ra nhằm thực hiện 

chính sách cụ thể nào?  

……………………………………………………............................................................................................. 

……………………………………………………………………………….......................................................... 

13. Thủ tục hành chính này 

nhằm giải quyết (những) vấn 

đề nào trong quá trình thực 

hiện chính sách nói trên? Mô 

tả rõ vấn đề và cung cấp số 

liệu, bằng chứng cụ thể để 

chứng minh mức độ nghiêm 

trọng của (những) vấn đề đó. 

Mô tả rõ:  

………………………………………………………………………………...........................................................  

………………………………………………………………………………...........................................................  

………………………………………………………………………………...........................................................  

Lưu ý: Trường hợp không xác định được vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện chính sách, cơ quan 

quản lý nhà nước không cần phải can thiệp bằng biện pháp ban hành thủ tục hành chính. Như vậy, dự thảo quy 

định về thủ tục hành chính này là không cần thiết và cơ quan chủ trì soạn thảo dừng việc trả lời ở đây. 

14. Nêu rõ nguyên nhân của 

các vấn đề nêu tại câu 13. 

………………………………………………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................... 

15. Thủ tục hành chính này 

nhằm giải quyết nguyên nhân 

nào trong số các nguyên nhân 

nêu tại câu 14? 

………………………………………………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................... 

16. Lựa chọn một giải pháp tối 

ưu trong số các giải pháp sau 

đây để giải quyết nguyên nhân 

nêu tại câu 15. 

a. Duy trì hiện trạng  

b. Ban hành TTHC như đề xuất trong dự thảo văn bản   

c. Sử dụng các biện pháp can thiệp khác mà không phải quy định bằng TTHC, nêu cụ thể:  

……………………………………………………………………………….......................................................... 
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d. Ban hành TTHC theo hướng khác với dự thảo, nêu cụ thể:  …………………………………… 

e. Sử dụng một TTHC đã được ban hành, nêu tên thủ tục và văn bản quy định thủ tục đó: 

 ………..……………………. 

17. Nêu rõ lý do tại sao giải 

pháp lựa chọn giúp giải quyết 

được nguyên nhân nêu tại câu 

15? 

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................... 

18. Nêu rõ lý do tại sao các 

giải pháp còn lại nêu tại câu 16 

không được lựa chọn? 

Giải pháp 1…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………........................................................... 

Lý do 1: ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………......................................................... 

Giải pháp 2: ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………........................................................ 

Lý do 2:…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………........................................................ 

Giải pháp n:……..………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………........................................................... 

Lý do n: …………………………………………………………………………………………………………… 

19. Thông tin liên hệ để làm rõ nội 

dung các câu trả lời tại biểu mẫu này 

Tên: ………………………………………………………………………….……………………........ 

Điện thoại: …………………… Email:….……………………………………………………… 
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PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng  

ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

Tên thủ tục hành chính (dự kiến)  

Tên văn bản, dự thảo văn bản quy 

định thủ tục hành chính 

 

Tên cơ quan, người có thẩm quyền 

ban hành văn bản 

 

Lĩnh vực đánh giá  

Tên cơ quan đánh giá  

B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU  

1. Quy định về trình tự 

thực hiện có hợp lý 

không? 

Nội dung Lý do về tính hợp lý 

Tên bước 1: ............................... Lý do: ...................................................................................................................... 

Tên bước 2: .............................. Lý do: ...................................................................................................................... 

Tên bước n: .............................. Lý do: ...................................................................................................................... 

Nội dung Lý do về tính hợp lý 
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2. Quy định về cách thức 

thực hiện có hợp lý 

không? 

Cách thức thực hiện 1: ............. Lý do: ...................................................................................................................... 

Cách thức thực hiện 2: ............. Lý do: 

.................................................................................................................................... 

Cách thức thực hiện n: ............. Lý do: 

.................................................................................................................................... 

3. Giải trình lý do quy 

định thành phần hồ sơ 

như nội dung dự thảo?  

Nội dung Nêu lý do tại sao cần có thành phần hồ sơ như dự thảo quy định 

Tên thành phần hồ sơ 1: ............ - Lý do cần có thành phần hồ sơ:................................................................................ 

- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp: ................................................................... 

- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ:.................................................................. 

Tên thành phần hồ sơ 2: ............ - Lý do cần có thành phần hồ sơ:.......................................................................... 

- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp:...................................................................... 

- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ:................................................................... 

Tên thành phần hồ sơ n: ........... - Lý do cần có thành phần hồ sơ:  ............................................................................... 

- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp:...................................................................... 

- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ:.................................................................. 

Số lượng bộ hồ sơ: .................... Lý do:........................................................................................................................ 

4. Trường hợp thành 

phần hồ sơ có đơn, tờ 

khai nhưng nội dung 

đơn, tờ khai chưa được 

mẫu hóa, đề nghị nêu rõ 

lý do. 

Nêu rõ lý do tại sao không quy định mẫu đơn, tờ khai nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC và 

đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin của cơ quan quản lý nhà nước: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



   

50 CÔNG BÁO/Số 12 + 13/Ngày 15-10-2011  

 

5. Tại sao cần các nội 

dung thông tin như quy 

định trong mẫu đơn, mẫu 

tờ khai? Đề nghị chứng 

minh cụ thể về lý do của 

việc quy định từng nội 

dung thông tin có trong 

mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

Nội dung Tại sao cần các nội dung thông tin như quy định 

trong mẫu đơn, mẫu tờ khai?  

Có trùng lặp với các thông tin 

chứa đựng trong thành phần 

hồ sơ phải nộp hoặc với hồ sơ 

lưu tại cơ quan giải quyết 

TTHC không? 

Nội dung thông tin 1: ......... Lý do: ............................................................................ Có                                

Không  

Nếu có, nêu rõ trùng lặp với 

thành phần hồ sơ nào: 

................................ 

Nội dung thông tin 2: ......... Lý do: ............................................................................ Có                                 

Không  

Nếu có, nêu rõ trùng lặp với 

thành phần hồ sơ nào: 

................................ 

Nội dung thông tin n: ......... Lý do: ............................................................................ Có                                 

Không  

Nếu có, nêu rõ trùng lặp với 

thành phần hồ sơ nào: 

................................ 

6. Quy định về thời hạn 

giải quyết thủ tục hành 

chính có hợp lý không? 

Nêu rõ lý do chứng minh tính hợp lý của (từng) thời hạn giải quyết: 

.............................................................................................................................................................................................. 

7. Quy định về cơ quan 

thực hiện thủ tục hành 

chính có hợp lý không? 

Chứng minh quy định cơ quan thực hiện thủ tục hành chính như dự thảo là hợp lý: 

.............................................................................................................................................................................................. 

8. Tại sao cần các yêu 

cầu, điều kiện của thủ tục 

Tên yêu cầu, điều kiện Tại sao cần có yêu cầu, điều 

kiện này? 

Có dễ dàng tuân thủ yêu 

cầu, điều kiện này hay 

không? 

Có trùng lặp với các 

yêu cầu, điều kiện 
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hành chính? Đề nghị 

chứng minh cụ thể về lý 

do quy định đối với từng 

yêu cầu, điều kiện. 

khác có liên quan hay 

không? 

Tên yêu cầu, điều kiện 1: 

............................................ 

Lý do:  

................................................. 

Có                    Không  

Nếu có, đề nghị chứng minh:  

Có                      

Không  

Nếu có, nêu rõ trùng 

lặp với yêu cầu, điều 

kiện nào:  

Tên yêu cầu, điều kiện 2: 

............................................ 

Lý do:  

................................................. 

Có                    Không  

Nếu có, đề nghị chứng minh:  

Có                      

Không  

Nếu có, nêu rõ trùng 

lặp với yêu cầu, điều 

kiện nào:  

Tên yêu cầu, điều kiện n: 

............................................ 

Lý do:  

................................................. 

Có                    Không  

Nếu có, đề nghị chứng minh:  

Có                      Không 

 

Nếu có, nêu rõ trùng lặp 

với yêu cầu, điều kiện 

nào:  

9. Trường hợp yêu cầu, 

điều kiện phải được 

chứng minh thông qua 

thành phần hồ sơ, đề nghị 

nêu rõ lý do. 

Tên yêu cầu, điều kiện 1:.................................................................................................................................................. 

Lý do: .......................................................................................................................................................... 

Tên yêu cầu, điều kiện 2:............................................................................................................................................ 

Lý do:.............................................................................................................................................................................. 

Tên yêu cầu, điều kiện n:.................................................................................................................................................. 

Lý do:.......................................................................................................................................................................... 

10. Yêu cầu, điều kiện 

này khi áp dụng có tạo ra 

sự phân biệt giữa cá 

nhân, doanh nghiệp nước 

ngoài với cá nhân, doanh 

nghiệp Việt Nam không? 

a) Có                                             Không  

b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thì có miễn trừ cụ thể nào đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam tham gia không?  

    Có                                             Không  

c) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ nội dung miễn trừ, tên, số ký hiệu của điều ước quốc tế đó:........................ 

d) Nếu câu trả lời b) là KHÔNG, đề nghị giải thích cụ thể tại sao yêu cầu, điều kiện này phù hợp với (các) điều ước 

quốc tế mà Việt Nam tham gia:.................................................................................................................................. 
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11. Kết quả của thủ tục 

hành chính này có quy 

định thời hạn có giá trị 

hiệu lực hay không? 

a)  Có                                            Không   

b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thời hạn có giá trị là bao  lâu?................................................................................................ 

c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, giải thích tại sao không thể quy định thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC dài 

hơn mức dự thảo hiện hành? ……………………………………………………………………………... 

12. Thủ tục hành chính 

này có đòi hỏi kết quả 

của việc giải quyết các 

thủ tục hành chính khác 

hay không? 

a)  Có                                            Không   

b) Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ thành phần hồ sơ thể hiện kết quả đó: ………………………………………………….. 

c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hay không để giảm 

gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp?         Có                                               Không   

d) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ các thủ tục hành chính có thể áp dụng cơ chế liên thông, cách thức áp dụng 

và đề xuất cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ: ………………... ………………………………..……….. 

13. Dự kiến số lượng đối 

tượng tuân thủ thủ tục 

hành chính trong một 

năm. 

Số lượng dự kiến: ………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

14. Thông tin liên hệ để làm rõ nội 

dung các câu trả lời tại biểu mẫu này 

Tên: 

…………………………………………………..…………………………………………………….......

. 

Điện thoại: ………………………………………Email:….…………………………………… 
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PHỤ LỤC III 

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng  

ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

Tên thủ tục hành chính (dự kiến)  

Tên văn bản, dự thảo văn bản quy 

định thủ tục hành chính 

 

Tên cơ quan, người có thẩm quyền 

ban hành văn bản 

 

Lĩnh vực đánh giá  

Tên cơ quan đánh giá  

B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU  

1. Dự thảo văn bản quy định thủ 

tục hành chính này có phải là 

văn bản quy phạm pháp luật 

không?  

a) Có                             

b) Không                   

Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.  

2. Thủ tục hành chính này có 

được ban hành đúng thẩm 

quyền theo quy định tại Điều 8 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

không?   

a) Từng bộ phận dưới đây của thủ tục hành chính quy định đúng thẩm quyền                   

 Tên thủ tục hành chính                                                                                        

 Trình tự                                                                                                                

 Cách thức thực hiện                                                                                             

 Hồ sơ                                                                                                                    

 Thời hạn giải quyết                                                                                              

 Đối tượng thực hiện                                                                                             

 Cơ quan thực hiện                                                                                                
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 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính                                                                  

 Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                          

 Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                           

 Phí, lệ phí                                                                                                             

b) Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                                         

Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp. 

3. Nội dung của thủ tục hành 

chính này có trái với các quy 

định trong văn bản của cơ quan 

cấp trên hay không? 

a) Có                                           b) Không     

c) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ nội dung nào trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp 

trên:  

 Trình tự                                                                                                                

 Cách thức thực hiện                                                                                             

 Hồ sơ                                                                                                                    

 Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                               

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                 

 Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                          

 Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                           

 Khác: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

d) Đề nghị ghi rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng của cơ quan cấp trên đối với câu trả lời c): 

……………….. 

4. Căn cứ pháp lý (nếu có) của 

thủ tục hành chính này có còn 

hiệu lực hay không ?  

a) Còn hiệu lực                                                                                                           

b) Hết hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ)                                                                    

c) Không xác định được hiệu lực                                                                              

d) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ trích yếu, ngày tháng năm, tên của văn bản này: 

………………………… 

e) Nếu chọn câu trả lời b), thì thủ tục hành chính này nếu được ban hành sẽ không hợp pháp. 

g) Nếu chọn câu trả lời c), đề nghị nêu rõ lý do: ……………………….……………………………… 

5. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung 

các câu trả lời tại biểu mẫu này 

Tên: …………………………………………………………Điện thoại: …………………………… 

Email:….………………………………………………… 
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Phụ lục IV 

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011  

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về kiểm soát  

thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: ……./QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm 20… 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của sở X/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thành phố Đà Nẵng 

 

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 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ ………. (tên văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định về thủ 

tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ); 

Xét đề nghị của Thủ trưởng đơn vị X (tên đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan quy định về thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ) 

và Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc 

bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở X/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thành 

phố Đà Nẵng.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... (đúng vào ngày 

VBQPPL quy định TTHC có hiệu lực)  

Điều 4. Chánh văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:                           CHỦ TỊCH 
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 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC 

THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   6898  /QĐ-UBND  

ngày 10  tháng 8 năm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

STT Tên thủ tục hành chính 

I. Lĩnh vực… 

1 Thủ tục a 

2 Thủ tục b 

3 Thủ tục c 

4 Thủ tục d 

n ………………… 

II. Lĩnh vực… 

1 Thủ tục đ 

2 Thủ tục e 

3 Thủ tục f 

4 Thủ tục g 

n ………………… 

 
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

I. Lĩnh vực … 

1. Thủ tục a 

- Trình tự thực hiện:   

- Cách thức thực hiện: 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thời hạn giải quyết: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Lệ phí (nếu có): 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

2. Thủ tục b  

- Trình tự thực hiện:   

- Cách thức thực hiện;  

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thời hạn giải quyết: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Lệ phí (nếu có): 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục b): 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

n. Thủ tục n  

 

II. Lĩnh vực … 

1. Thủ tục đ 

- Trình tự thực hiện:   

- Cách thức thực hiện;  

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thời hạn giải quyết: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Lệ phí (nếu có): 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đ): 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

2. Thủ tục e  

- Trình tự thực hiện:   

- Cách thức thực hiện;  

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thời hạn giải quyết: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Lệ phí (nếu có): 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục e): 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

n. Thủ tục n  

Ghi chú: 

- Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc chứa 

đựng thông tin nêu trên cần phải xác định rõ bộ phận nào của thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

- Đối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê theo nội dung 

nêu trên nhưng phải xác định rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; trường hợp 

thủ tục hành chính đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, quyết 

định phải ghi rõ số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp luật có 

quy định việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính. 
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Phụ lục V 

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011  

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về kiểm soát  

thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 
 

PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA ĐIỆN THOẠI 
 

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị 

 

Tên cá nhân, tổ chức 

phản ánh, kiến nghị: 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Địa chỉ: ………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………….. 

 

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Số điện thoại gọi đến:……………………… 

Thời gian phản ánh, kiến nghị:…..giờ……. phút 
Cán bộ tiếp nhận điện thoại 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

