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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 

Số: 24 /2012/NQ-HĐND Đà Nẵng ngày 04  tháng 7 năm 2012 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Đặt tên một số đường và công trình công cộng  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2012 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, 

NHIỆM KỲ NĂM 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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

tháng 11 năm 2003; 

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

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

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

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

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

tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; 

Sau khi nghe Tờ trình số 4048/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 về việc 

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

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

Hội đồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

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

A. QUẬN CẨM LỆ  

I. Khu dân cư Nam Sân bay & Khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương: có 06 

đường. 

1. Đoạn đường từ đường Đỗ Đăng Tuyển đến giáp đường Bùi Xương Trạch, 

chiều dài 70m, đặt tiếp tên là Đỗ Đăng Tuyển.  
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2. Đoạn đường từ đường Lê Đại Hành đến giáp đường Đỗ Đăng Tuyển, chiều 

dài 280m, đặt tên là Bùi Xương Trạch. 

3. Đoạn đường hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối là đường Ông Ích Đường, 

chiều dài 260m, đặt tên là Đào Công Chính. 

4. Đoạn đường từ đường Bùi Xương Trạch đến giáp đường Trần Huy Liệu, chiều 

dài 80m, đặt tên là Phước Hoà 1. 

5. Đoạn đường hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối là đường Lê Đại Hành, 

chiều dài 220m, đặt tên là Phước Hoà 2. 

6. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Đào Công Chính, chiều dài 

80m, đặt tên là Phước Hoà 3. 

II. Khu dân cư Phong Bắc: có 15 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Nhàn đến giáp đường ven sông Tiên Sơn - Túy 

Loan, chiều dài 650m, đặt tên là Cống Quỳnh. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Nhàn đến giáp đường Phong Bắc 12, chiều dài 

290m, đặt tên là Bùi Xương Tự. 

3. Đoạn đường từ đường Bùi Xương Tự đến giáp đường ven sông Tiên Sơn - 

Túy Loan, chiều dài 830m, đặt tên là Trần Quý Hai. 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hữu Tiến đến giáp đường 5,5m đang thi công, 

chiều dài 100m, đặt tiếp tên là Nguyễn Hữu Tiến. 

5. Đoạn đường từ đường Trần Ngọc Sương đến giáp đường Nguyễn Hữu Tiến, 

chiều dài 140m, đặt tên là Phong Bắc 5. 

6. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Trần Quý Hai, chiều dài 130m, 

đặt tên là Phong Bắc 6. 

7. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là Khu dân cư, chiều dài 185m, đặt tên 

là Phong Bắc 7. 

8. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là Khu dân cư, chiều dài 100m, đặt tên 

là Phong Bắc 9. 

9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hữu Tiến đến giáp đường Phong Bắc 9, chiều 

dài 60m, đặt tên là Phong Bắc 10. 

10. Đoạn đường từ đường Cống Quỳnh đến giáp khu dân cư, chiều dài 210m, 

đặt tên là Phong Bắc 11. 

11. Đoạn đường từ đường Đinh Châu đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều 

dài 200m, đặt tên là Phong Bắc 12. 

12. Đoạn đường từ đường Cống Quỳnh đến giáp đường Bùi Xương Tự, chiều 

dài 130m, đặt tên là Phong Bắc 14. 
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13. Đoạn đường từ đường Cống Quỳnh đến giáp đường Đinh Châu, chiều dài 

100m, đặt tên là Phong Bắc 15. 

14. Đoạn đường từ đường Nguyễn Nhàn đến giáp đường Phong Bắc 15, chiều 

dài 80m, đặt tên là Phong Bắc 16. 

15. Đoạn đường từ đường Bùi Xương Tự đến giáp khu dân cư, chiều dài 90m, 

đặt tên là Phong Bắc 17. 

III. Khu E1, C & D - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ: có 43 đường. 

1. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công đến giáp đường 10,5m chưa đặt 

tên, chiều dài 690m, đặt tên là Đô Đốc Lộc. 

2. Đoạn đường từ đường Lê Thiết Hùng đến giáp đường 10,5m đang thi công, 

chiều dài 520m, đặt tên là Đô Đốc Bảo. 

3. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Dương Đức Nhan, 

chiều dài 1000m, đặt tên là Văn Tiến Dũng. 

4. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Dương Đức Nhan, 

chiều dài 890m, đặt tên là Đô Đốc Tuyết. 

5. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m đang thi công, 

chiều dài 910m, đặt tên là Trần Văn Trà. 

6. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Đô Đốc Tuyết, 

chiều dài 590m, đặt tên là Lê Thiết Hùng. 

7. Đoạn đường từ đường Trịnh Khả đến giáp Cẩm Nam 6, chiều dài 230m (gần 

phía đường Trần Văn Trà), đặt tên là Phạm Bành. 

8. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hoàng Đình Ái, 

chiều dài 470m, đặt tên là Huỳnh Ngọc Đủ. 

9. Đoạn đường từ đường Trịnh Khả đến giáp đường Cẩm Nam 6, chiều dài 230m 

(gần phía đường Hà Duy Phiên), đặt tên là Nguyễn Văn Giáp. 

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

chiều dài 440m, đặt tên là Hoàng Đình Ái. 

11. Đoạn đường từ đường Hoàng Sâm đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 270m, đặt tên là Đoàn Ngọc Nhạc. 

12. Đoạn đường từ đường Đoàn Ngọc Nhạc đến giáp đường Nguyễn Bảo, chiều 

dài 1010m, đặt tên là Hoàng Sâm. 

13. Đoạn đường từ đường Hoàng Đình Ái đến giáp đường Trần Văn Trà, chiều 

dài 480m, đặt tên là Huỳnh Văn Đảnh. 

14. Đoạn đường từ đường Hoàng Sâm đến giáp đường Dương Đức Nhan, chiều 

dài 380m (gần phía đường Văn Tiến Dũng), đặt tên là Trần Lựu. 



   

6 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

15. Đoạn đường từ đường Hoàng Sâm đến giáp đường Dương Đức Nhan, chiều 

dài 380m (gần phía đường Đô Đốc Tuyết), đặt tên là Nguyễn Lý. 

16. Đoạn đường từ đường Lê Thiết Hùng đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 250m, đặt tên là Lê Thận. 

17. Đoạn đường từ đường Đô Đốc Tuyết đến giáp đường Hà Duy Phiên, chiều 

dài 260m, đặt tên là Trịnh Khả. 

18. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường Trần Văn Trà, chiều 

dài 280m, đặt tên là Dương Đức Nhan. 

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

chiều dài 240m, đặt tên là Đoàn Nguyễn Tuấn. 

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

chiều dài 270m, đặt tên là Đống Công Tường. 

21. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Thận, chiều 

dài 140m, đặt tên là Cẩm Chánh 1. 

22. Đoạn đường từ đường Cẩm Chánh 1 đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 200m, đặt tên là Cẩm Chánh 2. 

23. Đoạn đường từ đường Cẩm Chánh 2 đến giáp đường Lê Thận, chiều dài 90m, 

đặt tên là Cẩm Chánh 3. 

24. Đoạn đường từ đường Đô Đốc Lộc đến giáp đường Đô Đốc Bảo, chiều dài 

150m (gần phía đường Lê Thiết Hùng), đặt tên là Cẩm Chánh 4. 

25. Đoạn đường từ đường Đô Đốc Lộc đến giáp đường Đô Đốc Bảo, chiều dài 

150m (gần phía đường Cồn Dầu 1), đặt tên là Lỗ Giáng 1. 

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

chiều dài 110m (gần phía đường Đô đốc Bảo), đặt tên là Lỗ Giáng 2. 

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

đặt tên, chiều dài 110m (gần phía đường Văn Tiến Dũng), đặt tên là Lỗ Giáng 3. 

28. Đoạn đường từ đường Hoàng Sâm đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 100m, đặt tên là Lỗ Giáng 4. 

29. Đoạn đường từ đường Hoàng Sâm đến giáp đường Huỳnh Văn Đảnh, chiều 

dài 160m, đặt tên là Lỗ Giáng 5. 

30. Đoạn đường từ đường Hoàng Đình Ái đến giáp đường Văn Tiến Dũng, chiều 

dài 190m, đặt tên là Lỗ Giáng 6. 

31. Đoạn đường từ đường Đô Đốc Tuyết đến giáp đường Trần Văn Trà, chiều 

dài 120m (gần phía đường Huỳnh Văn Đảnh), đặt tên là Lỗ Giáng 7. 

32. Đoạn đường từ đường Đô Đốc Tuyết đến giáp đường Trần Văn Trà, chiều 

dài 120m (gần phía đường Dương Đức Nhan), đặt tên là Lỗ Giáng 8 



   

7 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

33. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m đang thi công, 

chiều dài 200m, đặt tên là Lỗ Giáng 9. 

34. Đoạn đường từ đường Lê Thiết Hùng đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 180m (gần phía đường Văn Tiến Dũng), đặt tên là Cẩm Nam 1. 

35. Đoạn đường từ đường Lê Thiết Hùng đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 180m (gần phía đường Đô Đốc Tuyết), đặt tên là Cẩm Nam 2. 

36. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hoàng Đạo Thành, 

chiều dài 100m (gần phía đường Trần Văn Trà), đặt tên là Cẩm Nam 3. 

37. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hoàng Đạo Thành, 

chiều dài 100m (gần phí đường Hà Duy Phiên), đặt tên là Cẩm Nam 4. 

38. Đoạn đường từ đường Trịnh Khả đến giáp đường Hoàng Sâm, chiều dài 

140m, đặt tên là Cẩm Nam 5. 

39. Đoạn đường từ đường Trần Văn Trà đến giáp đường Hà Duy Phiên, chiều 

dài 140m, đặt tên là Cẩm Nam 6. 

40. Đoạn đường từ đường Hoàng Sâm đến giáp đường Nguyễn Huy Oánh, chiều 

dài 180m, đặt tên là Cẩm Nam 7. 

41. Đoạn đường từ đường Cẩm Nam 7 đến giáp đường Phạm Hùng, chiều dài 

90m, đặt tên là Cẩm Nam 8. 

42. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Đô Đốc Bảo, chiều 

dài 350m (phía Bắc đường Huỳnh Ngọc Đủ), đặt tên là Cồn Dầu 1. 

43. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Đô Đốc Bảo, chiều 

dài 350m (phía Nam đường Huỳnh Ngọc Đủ), đặt tên là Cồn Dầu 2. 

IV. Khu dân cư Hoà Phát 1: có 02 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Bắc Sơn đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, chiều 

dài 160m (gần phía đường Tôn Đức Thắng), đặt tên Hoà An 8. 

2. Đoạn đường từ đường Bắc Sơn đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, chiều 

dài 160m (gần phía đường Cao Sơn Pháo), đặt tên là Hoà An 9. 

B. QUẬN THANH KHÊ 

I. Khu dân cư Phần Lăng 1, 2: có 09 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Huỳnh Ngọc Huệ đến giáp đường Nguyễn Phước 

Nguyên, chiều dài 530m, đặt tên là Nguyễn Phước Thái. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phước Thái đến giáp đường Phần Lăng 1, chiều 

dài 850m, đặt tên là Cần Giuộc. 

3. Đoạn đường từ đường Lý Triện đến giáp đường Nguyễn Công Hãng, chiều 
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dài 660m, đặt tiếp tên là Lý Triện. 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Giản Thanh đến giáp đường Phần Lăng 1, 

chiều dài 160m, đặt tiếp tên là Nguyễn Giản Thanh. 

5. Đoạn đường từ đường Lý Triện đến giáp đường Cần Giuộc, chiều dài 160m, 

đặt tên là Phần Lăng 6. 

6. Đoạn đường từ đường Lý Triện đến giáp đường Hà Huy Tập, chiều dài 170m, 

đặt tên là Phần Lăng 7. 

7. Đoạn đường từ đường Lý Triện đến giáp đường Cần Giuộc, chiều dài 170m, 

đặt tên là Phần Lăng 8. 

8. Đoạn đường từ đường Cù Chính Lan đến giáp đường Hồ Tương, chiều dài 

100m (phía gần đường An Xuân), đặt tên là An Xuân 1. 

9. Đoạn đường từ đường Cù Chính Lan đến giáp đường Hồ Tương, chiều dài 

100m (phía gần đường Nguyễn Đình Tựu), đặt tên là An Xuân 2. 

II. Khu dân cư khu C - Thanh Lộc Đán: có 04 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đức Trung đến giáp đường sắt Bắc Nam, chiều 

dài 260m, đặt tiếp tên là Nguyễn Đức Trung. 

2. Đoạn đường từ đường Hà Huy Tập đến giáp đường 10,5 chưa đặt tên, chiều 

dài 430m, đặt tên là Ngô Gia Khảm. 

3. Đoạn đường từ đường Ngô Gia Khảm đến giáp đường bê tông xi măng rộng 

4m, chiều dài 140m, đặt tên là Xuân Hoà 1. 

4. Đoạn đường từ đường Ngô Gia Khảm đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 230m, đặt tên là Xuân Hoà 2. 

III. Đường nối dài đường Hà Huy Tập và Nguyễn Tất Thành: có 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tất Thành đến giáp đường Trần Cao Vân, 

chiều dài 150m, đặt tên là Hà Khê. 

IV. Đường ven sông Phú Lộc: có 02 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tất Thành đến giáp đường Lý Thái Tông, chiều 

dài 2000m, đặt tên là Yên Khê 1. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tất Thành đến giáp đường Nguyễn Văn Huề, 

chiều dài 1750m, đặt tên là Yên Khê 2. 

V. Đường nối đường Dũng sĩ Thanh Khê và Lý Thái Tông: có 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Dũng Sĩ Thanh Khê đến giáp đường Lý Thái Tông, 

chiều dài 60m, đặt tên là Thanh Khê 6. 
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C. QUẬN LIÊN CHIỂU 

I. Khu dân cư Hoà Hiệp Bắc: có 04 đường. 

1. Đoạn đường hình chữ L, từ đường Kim Liên 1 đến giáp đường Nguyễn Văn 

Cừ, chiều dài 380m, đặt tên là Đào Nghiễm. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giáp khu dân cư, chiều dài 170m, 

đặt là là Kim Liên 1. 

3. Đoạn đường hình chữ L, có điểm đầu và điểm cuối là đường Đào Nghiễm, 

chiều dài 220m, đặt tên là Kim Liên 2. 

4. Đoạn đường từ đường Kim Liên 2 đến giáp đường Đào Nghiễm, chiều dài 

130m, đặt tên là Kim Liên 3. 

II. Khu dân cư Phố chợ Hoà Khánh: 05 đường.  

1. Đoạn đường từ đường Ngô Văn Sở đến giáp đường Âu Cơ, chiều dài 330m, 

đặt tên là Ninh Tốn. 

2. Đoạn đường từ đường Ngô Văn Sở đến giáp đường Đoàn Phú Tứ, chiều dài 

70m, đặt tiếp tên là Ngô Văn Sở. 

3. Đoạn đường từ đường Bạch Thái Bưởi đến giáp đường Đoàn Phú Tứ, chiều 

dài 70m, đặt tiếp tên là Bạch Thái Bưởi. 

4. Đoạn đường từ đường Nam Cao đến giáp đường Lê A, chiều dài 720m, đặt 

tên là Đoàn Phú Tứ. 

5. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Đoàn Phú Tứ, chiều 

dài 260m, đặt tên là Lê A. 

III. Khu tái định cư Hoà Minh: có 03 đường 

1. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường sắt Bắc Nam, chiều 

dài 220m, đặt tên là Hồ Bá Ôn. 

2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Ngô Thì Nhậm, 

chiều dài 300m, đặt tên là Đỗ Năng Tế. 

3. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Phú Thạnh 1, chiều 

dài 80m, đặt tên là Phú Thạnh 6. 

D. QUẬN HẢI CHÂU 

I. Đường Hải Phòng nối dài: có 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Chí Thanh đến giáp đường Hải Phòng, chiều 

dài 80m, đặt tiếp tên là Hải Phòng. 
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II. Khu dân cư Nguyễn Thiện Thuật - Phan Thành Tài: có 03 đường. 

1. Đoạn đường từ đường 2 Tháng 9 đến giáp đường Nguyễn Bá Học, chiều dài 

135m, đặt tên là Bình Minh 1. 

2. Đoạn đường từ đường Bình Minh 1 đến giáp đường 10,5m đang thi công, 

chiều dài 100m, đặt tên là Bình Minh 2. 

3. Đoạn đường từ đường Bình Minh 2 đến giáp đường Nguyễn Bá Học, chiều 

dài 70m, đặt tên là Bình Minh 3. 

III. Khu dân cư phường Hoà Cường Nam: có 03 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến giáp đường Hoàng Xuân Nhị, 

chiều dài 85m (gần phía đường Tố Hữu), đặt tên là Hưng Hoá 5. 

2. Đoạn đường từ đường Hưng Hóa 7 đến giáp đường Hưng Hóa 5, chiều dài 

65m, đặt tên là Hưng Hoá 6. 

3. Đoạn đường từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến giáp đường Hoàng Xuân Nhị, 

chiều dài 85m (gần phía đường Hà Huy Giáp), đặt tên là Hưng Hoá 7. 

IV. Khu dân cư Tây Nam Hoà Cường: 01 đường. 

1. Đoạn đường hình chữ L, từ đường Núi Thành đến giáp đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, chiều dài 550m, đặt tên là Trịnh Công Sơn. 

V. Khu dân cư phía Đông Nam Sân bay và đường vào Ga hàng không: có 

03 đường. 

1. Đoạn đường hình chữ L, từ đường Nguyễn Phi Khanh đến giáp đường Thi 

Sách, chiều dài 330m, đặt tên là Man Thiện. 

2. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp Trạm thu phí phía Bắc Sân bay 

Đà Nẵng, chiều dài 2.170m, điều chỉnh và đặt tiếp tên là Nguyễn Văn Linh. 

3. Đoạn đường từ đường Duy Tân đến giáp Trạm thu phí phía Nam Sân bay Đà 

Nẵng, chiều dài 430m, đặt tiếp tên là Duy Tân. 

E. QUẬN SƠN TRÀ 

I. Đường nối từ đường Hoàng Sa đến Cầu Rồng: có 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa đến giáp Cầu Rồng, chiều dài 1620m, đặt tên 

là Võ Văn Kiệt. 

II. Khu dân cư Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà và đường Hồ Nghinh 

nối dài: 03 đường. 
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1. Đoạn đường từ đường Hồ Nghinh đến giáp đường Võ Văn Kiệt, chiều dài 

125m, đặt tiếp tên là Hồ Nghinh. 

2. Đoạn đường từ đường Võ Văn Kiệt đến giáp đường Hà Thị Thân, chiều dài 

280m, đặt tên là Đông Giang. 

3. Đoạn đường từ đường Đông Giang đến giáp đường 15m chưa thi công, chiều 

dài 100m, đặt tên là An Vĩnh. 

III. Khu thiết bị phụ tùng: có 02 đường. 

1. Đoạn đường từ đường N.Morrison đến giáp đường 2 x 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 150m, đặt tiếp tên là N.Morrison. 

2. Đoạn đường từ đường Lý Thánh Tông đến giáp đường 2 x 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 190m, đặt tiếp tên là Lý Thánh Tông. 

IV. Khu dân cư An Cư 5 và Khu dân cư Mân Thái 2 mở rộng: có 15 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa đến giáp khu vực chưa thi công, chiều dài 

520m, đặt tên là Nguyễn Huy Chương. 

2. Đoạn đường từ đường Lê Văn Thứ đến giáp đường Vương Thừa Vũ, chiều 

dài 580m, đặt tên là Lê Bôi. 

3. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 

400m, đặt tên là Hồ Thấu. 

4. Đoạn đường từ đường Hồ Thấu đến giáp đường Vương Thừa Vũ, chiều dài 

340m, đặt tên là Đinh Đạt. 

5. Đoạn đường từ đường Lê Bôi đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 

390m, đặt tên là Trần Đức Thông. 

6. Đoạn đường từ đường Vương Thừa Vũ đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 440m, đặt tên là Nguyễn Đức An. 

7. Đoạn đường từ đường Hoàng Sa đến giáp đường 15m chưa đặt tên, chiều dài 

325m, đặt tên là Vương Thừa Vũ. 

8. Đoạn đường từ đường Đinh Đạt đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 

200m, đặt tên là Lê Lâm. 

9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đức An đến giáp đường Trần Đức Thông, 

chiều dài 90m, đặt tên là Tân Thuận. 

10. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 165m, đặt tên là Tân Phú 1. 

11. Đoạn đường từ đường Tân Phú 1 đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 160m, đặt tên là Tân Phú 2. 
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12. Đoạn đường từ đường Lê Lâm đến giáp đường Trần Đức Thông, chiều dài 

190m, đặt tên là Phước Trường 4. 

13. Đoạn đường từ đường Đinh Đạt đến giáp đường Phước Trường 4, chiều dài 

80m, đặt tên là Phước Trường 5. 

14. Đoạn đường từ đường Đinh Đạt đến giáp đường Phước Trường 4, chiều dài 

70m, đặt tên là Phước Trường 6. 

15. Đoạn đường từ đường Hồ Thấu đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 

90m, đặt tên là Phước Trường 7. 

V. Khu dân cư Bắc, Nam Phan Bá Phiến + Khu dân cư Thọ Quang mở rộng 

+ Khu dân cư Mân Thái 2 mở rộng: có 03 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Vũ Tông Phan đến giáp đường Trương Định, chiều dài 

245m, đặt tiếp tên là Vũ Tông Phan. 

2. Đoạn đường từ đường Lê Tấn Trung đến giáp đường Nguyễn Thị Hồng, chiều 

dài 90m, đặt tên là Lộc Phước 1. 

3. Đoạn đường từ đường Đinh Công Trứ đến giáp đường Phan Bá Phiến, chiều 

dài 105m, đặt tên là Nam Thọ 6. 

VI. Khu dân cư An Hòa, Khu Dự án 85 và Khu tái định cư Nại Hiên Đông 

2: có 19 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Ngô Quyền đến giáp đường nhánh phía Nam đường 

dẫn vào cầu Thuận Phước, chiều dài 1780m, đặt tên là Chu Huy Mân. 

2. Đoạn đường từ đường An Hải 20 đến giáp đường Phạm Văn Xảo, chiều dài 

100m, đặt tên là Cổ Mân 1. 

3. Đoạn đường từ đường Lê Phụ Trần đến giáp đường Cổ Mân 1, chiều dài 120m, 

đặt tên là Cổ Mân 2. 

4. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường Cổ Mân 2, chiều dài 

90m, đặt tên là Cổ Mân 3. 

5. Đoạn đường từ đường Lý Đạo Thành đến giáp đường Dương Văn An, chiều 

dài 70m (gần phía đường Đinh Lễ), đặt tên là Cổ Mân 4. 

6. Đoạn đường từ đường Lý Đạo Thành đến giáp đường Dương Văn An, chiều 

dài 70m (gần phía đường Lê Phụ Trần), đặt tên là Cổ Mân 5. 

7. Đoạn đường từ đường Lý Đạo Thành đến giáp đường Dương Văn An, chiều 

dài 70m (gần phía đường Chu Huy Mân), đặt tên là Cổ Mân 6. 

8. Đoạn đường từ đường Trần Khát Chân đến giáp đường Dương Văn An, chiều 

dài 90m, đặt tên là Cổ Mân 7. 
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9. Đoạn đường từ đường Cổ Mân 9 đến giáp đường Hồ Sĩ Phấn, chiều dài 175m, 

đặt tên là Cổ Mân 8. 

10. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường Phạm Văn Xảo, 

chiều dài 140m, đặt tên là Cổ Mân 9. 

11. Đoạn đường từ đường An Hải Bắc 2 đến giáp đường An Hải 15, chiều dài 

80m, đặt tên là An Hải Bắc 1. 

12. Đoạn đường từ đường Thế Lữ đến giáp đường An Hải Bắc 3, chiều dài 70m, 

đặt tên là An Hải Bắc 2. 

13. Đoạn đường từ đường Tôn Quang Phiệt đến giáp đường An Hải 16, chiều 

dài 80m, đặt tên là An Hải Bắc 3. 

14. Đoạn đường từ đường Thế Lữ đến giáp đường Lý Đạo Thành, chiều dài 

100m, đặt tên là An Hải Bắc 4. 

15. Đoạn đường từ đường Thế Lữ đến giáp đường An Hải Bắc 6, chiều dài 50m, 

đặt tên là An Hải Bắc 5. 

16. Đoạn đường từ đường Khúc Hạo đến giáp đường An Hải Bắc 4, chiều dài 

100m, đặt tên là An Hải Bắc 6. 

17. Đoạn đường từ đường Nại Thịnh 2 đến giáp đường Vân Đồn, chiều dài 130m, 

đặt tên là Nại Thịnh 3. 

18. Đoạn đường từ đường Khúc Hạo đến giáp đường Nại Thịnh 3, chiều dài 

100m, đặt tên là Nại Thịnh 4. 

19. Đoạn đường từ đường Nại Hiên Đông 7 đến giáp đường Bùi Huy Bích, chiều 

dài 65m, đặt tên là Nại Hiên Đông 17. 

Các tên đường Cổ Mân 8, Cổ Mân 9 tại Nghị quyết này thay thế cho các tên 

đường Mân Quang 9, Mân Quang 10 được đặt tên theo Khoản 9,10, Mục A.IV, Điều 

1 tại Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành 

phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 3. 

VII. Khu dân cư An Hải Bắc: có 07 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Ngô Quyền đến giáp đường Trần Hưng Đạo, chiều dài 

380m, đặt tên là Nguyễn Thế Lộc. 

2. Đoạn đường từ đường Ngô Quyền đến giáp đường Trần Hưng Đạo, chiều dài 

170m, đặt tên là An Đồn. 

3. Đoạn đường từ đường Lưu Hữu Phước đến giáp đường Nguyễn Trung Trực, 

chiều dài 90m, đặt tên là An Hải. 

4. Đoạn đường hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối là đường Võ Trường Toản, 

chiều dài 250m, đặt tên là Nại Tú 1. 
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5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Trần Hưng Đạo, 

chiều dài 125m, đặt tên là Nại Tú 2. 

6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Trung Trực đến giáp khu dân cư, chiều dài 

50m, đặt tên là Nại Tú 3. 

7. Đoạn đường từ đường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Trần Hưng Đạo, 

chiều dài 60m, đặt tên là Nại Tú 4. 
 

Điều 2. Điều chỉnh miêu tả tên đường và công trình công cộng đã được Hội đồng 

Nhân dân thành phố ra Nghị quyết đặt tên trước đây như sau: 
 

1. Đường Lạc Long Quân, dài 3000m, rộng 6m từ đường Nguyễn Lương Bằng 

đến đường Âu Cơ được đặt theo Nghị quyết của HĐND TP khoá V, ngày 10-7-1999. 

Do quy hoạch và mở rộng Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), một đoạn 

đường Lạc Long Quân bị mất. Đoạn đường còn lại, từ đường Nguyễn Lương Bằng đến 

giáp đường Âu Cơ, chiều dài 960m được điều chỉnh lấy tên đường Lạc Long Quân. 
 

2. Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 

cho xây dựng năm 1984 gồm 3 tầng, với diện tích 14.000 m² trên nền đất của Chợ Cồn 

(cũ).  

Tuy có tên chính thức là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng nhưng người dân 

thành phố Đà Nẵng từ trước đến nay vẫn quen gọi là "Chợ Cồn". 

Để phù hợp với tên gọi quen thuộc, đổi tên Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng 

thành Chợ Cồn. 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

tại Điều 1. Việc gắn biển tên đường phải hoàn thành trong 30 ngày, kể từ ngày Nghị 

quyết này có hiệu lực. 

 

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

- 2016, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2012./. 

 
         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 

 

Số: 25 /2012/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Đà Nẵng, ngày 04  tháng 7 năm 2012 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định, điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

theo Pháp lệnh Phí và lệ phí 
  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 4 
 

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

năm 2003;  

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

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính 

phủ về bán đấu giá tài sản;  

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến 

năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ 

về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ 

phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;  

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

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



   

16 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của 

Bộ Tài chính; 

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

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

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH  ngày 

15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04 

tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;  

Căn cứ Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 

của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, 

phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; 

  Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu 

giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

  Sau khi nghe Tờ trình số 4422/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố về việc đề nghị quy định, điều chỉnh một số loại phí trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng theo Pháp lệnh Phí và lệ phí; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 

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

dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 4422/TTr-UBND ngày 19 

tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị quy định, 

điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2012 - 2013; 

2. Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;  
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3. Điều chỉnh mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu 

giá quyền sử dụng đất; 

4. Điều chỉnh mức thu phí chợ. 

 Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định,  

điều chỉnh đối với các loại phí đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại 

Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 

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

- 2016, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 04 tháng 7  năm 2012./. 
 

                              

                                                                                                                   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: 26 /2012/NQ-HĐND        Đà Nẵng, ngày  04  tháng 7 năm 2012 

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 4 

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

năm 2003; 

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

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

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

 

QUYẾT NGHỊ: 

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

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 

2012 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu quan và thẩm 

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

đây: 

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

Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn thành phố 6 tháng (GDP, giá so sánh 94) 

ước tăng 10,2%, thấp nhất so với cùng kỳ các năm và tăng trưởng thấp trên các lĩnh 

vực: công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư phát triển; một bộ phận lao động 

mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm; thu ngân sách thấp, không 

đảm bảo cân đối chi theo dự toán đầu năm. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của 

Trung ương, của Thành ủy, sự giám sát tích cực của Hội đồng nhân dân thành phố, sự 

điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố, sự đồng thuận của các tầng lớp 

nhân dân, kinh tế thành phố 6 tháng có tăng trưởng so với cùng kỳ 2011 và tăng trưởng 

khá trên các lĩnh vực: Thương mại, xuất khẩu, du lịch, vận tải v.v.. Giá cả thị trường 

hàng hóa ổn định. Các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. 

Các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi. Đời sống của 

nhân dân được quan tâm chăm lo, nhất là các hộ nghèo và gia đình chính sách. Tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2012 

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã 
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được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó lưu ý tập trung chỉ 

đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, nâng cao chất lượng dự báo, 

điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền 

quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình kinh tế - xã 

hội trong nước và thành phố. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển dịch vụ thành phố đến năm 

2015; triển khai có hiệu quả các chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ 

các doanh nghiệp quảng bá, mở rộng và tìm kiếm thị trường mới để đẩy mạnh xuất 

khẩu và tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát, bình ổn thị trường, quản lý giá cả, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương 

mại, chống đầu cơ nâng giá. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức dự trữ hàng hoá 

thiết yếu, hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường trong dịp Tết Quý Tỵ 2013.  

Tăng cường công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch. Tổ chức tốt Vòng 

chung kết Cuộc thi hoa hậu Việt Nam và các sự kiện văn hoá, du lịch năm 2012, góp 

phần kích cầu du lịch, thu hút du khách đến thành phố. Tiếp tục nghiên cứu các mô 

hình du lịch trên sông Hàn; tiến hành khơi thông sông Cổ Cò và có phương án khai 

thác tuyến du lịch đường sông Đà Nẵng - Hội An. Nâng cấp, tăng cường các chương 

trình nghệ thuật truyền thống và các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du 

khách. Xây dựng kế hoạch quản lý đỉnh đèo Hải Vân và nghiên cứu đề xuất công nhận 

là điểm du lịch.    

Hoàn thành quy hoạch phát triển ngành Giao thông Vận tải đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; xây dựng quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt giai đoạn 2012-2020 và giải pháp phát triển dịch vụ logistic. Tiếp tục thực 

hiện dự án Phát triển công nghệ thông tin - truyền thông và triển khai Chương trình 

“Thành phố thông minh hơn”.  

Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các chi nhánh, tổ 

chức tín dụng thực hiện các giải pháp tín dụng trong 6 tháng cuối năm theo hướng: Ưu 

tiên các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động v.v..; kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho 

vay không vượt quá 16% tổng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích; 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng vay không có khả năng trả nợ đúng hạn 

đã thỏa thuận; xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng 

xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành; xem xét miễn, giảm lãi phải trả đối với 

khách hàng bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính theo quy định tại Quy 

chế cho vay của tổ chức tín dụng. 

3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thuỷ sản - nông - lâm. Tổ chức đối 

thoại để kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn nhằm giúp doanh nghiệp ổn định và đẩy 

mạnh sản xuất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các Ngân 

hàng thương mại trên địa bàn chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
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nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay. UBND thành phố xem xét hỗ trợ doanh nghiệp vay 

từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển. 

Triển khai có hiệu quả các biện pháp theo Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đẩy mạnh triển 

khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du 

lịch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố. Tranh 

thủ sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công. Tăng 

cường, đổi mới các hình thức hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tuyển dụng lao động và môi 

giới lao động cho các doanh nghiệp. Tiếp tục theo dõi, phối hợp triển khai kế hoạch 

điều phối, cung ứng điện ổn định và tiết kiệm. 

Thực hiện tốt chủ trương hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa và miễn thuế 

môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản. Chỉ đạo triển khai sản xuất lúa vụ Hè 

Thu, chú trọng phòng chống khô hạn; chuẩn bị các điều kiện triển khai sản xuất vụ 

Đông Xuân 2012-2013. Tập trung phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã của huyện Hòa Vang. Tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng chặt phá rừng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Tăng cường kiểm tra, đảm 

bảo công tác phòng chống lụt bão. 

4. Tiếp tục rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng 

ký kinh doanh, tiếp cận vốn, mặt bằng để đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn trong nước 

và ngoài nước đi đôi với tăng cao vốn thực hiện. Tiếp tục đầu tư, triển khai và tăng 

cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập 

trung, Khu Công viên phần mềm cơ sở 2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác 

thanh tra, kiểm soát sau cấp phép.  

Tăng cường quản lý đầu tư XDCB, tập trung rà soát và chỉ đạo triển khai chặt 

chẽ, hợp lý toàn bộ các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 

thành phố quản lý theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, 

Chỉ thị số 1792/CT-TTg và phù hợp với nguồn thu ngân sách dự kiến của thành phố. 

Tiến hành điều chỉnh, cắt giảm các dự án, hạng mục công trình chưa thật cần thiết, giãn 

các dự án chưa thực sự cấp bách; chuyển giao một số dự án, công trình thuộc nhóm 

Nhà ở xã hội và tái định cư qua vay tại Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố; phân 

nhóm công trình đầu tư để thực hiện ưu tiên bố trí vốn và giải ngân theo tiến độ v.v.. 

Các dự án đầu tư thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao để không gây 

nợ đọng, trừ các công trình cấp thiết theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án từ nguồn vốn trái phiếu 

Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng quy định, đúng đối 

tượng và hiệu quả. Tăng cường tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn từ Trung ương, 

nghiên cứu áp dụng nhiều hình thức kêu gọi vốn, xã hội hóa công tác đầu tư XDCB, 

đặc biệt là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các dự án có khả năng thu hồi vốn.  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, công trình hoàn 
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thành trong năm 2012, đặc biệt là tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị điều hành dự 

án, các đơn vị đền bù giải tỏa phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án 

tái định cư trọng điểm, thực hiện có kết quả chủ trương “Năm giải toả đền bù, tái định 

cư và an sinh xã hội”. Thống nhất chủ trương thu hồi và đền bù đối với đất nông nghiệp 

không sản xuất được do ảnh hưởng của quá trình thực hiện các dự án lân cận và các 

khu vực đất nông nghiệp bị ô nhiễm. Triển khai cụ thể hoá thực hiện Chương trình 

hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Xây dựng 

hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại vào năm 2020”.  

Tiếp tục tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị. Thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường công tác quản lý 

và sử dụng đất đai. Xử lý có hiệu quả về ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng và các 

lô đất trống chưa xây dựng công trình. Thực hiện việc nạo vét cống rãnh để khơi thông 

dòng chảy trước mùa mưa và có phương án xử lý đối với các điểm ngập úng nặng trong 

khu vực nội thành. Triển khai Đề án Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2011-2015 và 

Đề án thu gom rác thải theo giờ, nhằm hạn chế trên 50% số lượng các thùng rác đặt 

trên các đường phố khu vực nội thị và hạn chế trên 80% việc đặt thùng rác trên các 

đường phố chính. Duy trì thường xuyên và thực chất phong trào “Ngày Chủ nhật xanh 

- sạch - đẹp”. 

5. Triển khai thực hiện các biện pháp theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ 

về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp v.v.. Đánh giá 

tác động ảnh hưởng và xác định số giảm thu khi thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP, đồng 

thời xác định lại khả năng thu thực tế có thể thực hiện được để làm cơ sở cho việc xử 

lý, cắt giảm, giãn chi phù hợp cân đối ngân sách. Tăng cường đôn đốc thu kịp thời các 

khoản thu vào NSNN, trong đó tập trung vào các khoản thu nợ, nhất là các khoản nợ 

tiền sử dụng đất quá hạn, nợ năm trước chuyển sang đã đến kỳ phải nộp. Xem xét giảm 

giá đất để đẩy mạnh chuyển quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho thành phố, 

chủ trương cho phép rà soát và bán rộng rãi quỹ đất có thể khai thác được (ngoài quỹ 

đất và dự phòng quỹ đất cho tái định cư) cho các đối tượng sử dụng (ưu tiên cho cán 

bộ công chức, viên chức thành phố). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện 

nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về các khoản phải thu nộp được phát 

hiện.  

Thực hiện điều hành thu, chi ngân sách năm 2012 theo nguyên tắc thu đến đâu 

chi đến đó. Kể từ ngày 01/7/2012 thực hiện điều hành ngân sách theo cơ chế linh hoạt, 

rà soát thu chi theo từng tháng. Tích cực đôn đốc thu hồi tạm ứng ngân sách để có 

nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán. Rà soát các nguồn ngân sách năm 2011 

chuyển sang năm 2012 để bù đắp nguồn vốn đầu tư XDCB đã bố trí kế hoạch vốn năm 

2012. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng còn lại của cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp (không kể tiền lương, các khoản có tính chất lương; chi chế độ, chính 

sách cho con người). Các ngành, địa phương phải chủ động sắp xếp các nội dung chi 

để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ phát sinh, không xử lý bổ sung 

chi ngoài dự toán. Rà soát cắt, giảm một số nội dung, chương trình chưa thực sự bức 

xúc; thực hiện tiết kiệm chi trong việc tổ chức lễ hội, hội họp, mua sắm tài sản công. 
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Thực hiện nghiêm danh mục tài sản tạm dừng mua sắm. Đảm bảo dự phòng ngân sách 

để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện 

chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh. 

Trích hàng năm không quá 2% tổng thu tiền khai thác quỹ đất để hỗ trợ các cơ quan, 

đơn vị liên quan, trong đó thưởng hỗ trợ động viên không quá 1% kể từ năm 2011. 

6. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các dự án thuộc 

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ và Đề án sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và ứng dụng năng lượng tái tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đo lường, 

tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá; triển khai kế hoạch thanh tra diện rộng về xăng dầu, 

khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố. 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự 

kiện lớn. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Trại Điêu khắc đá quốc tế Đà Nẵng 2013. 

Lập hồ sơ khoa học di tích Lăng mộ Ông Ích Đường để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh 

dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, quảng cáo, cầm đồ. Chuẩn bị cho các vận động 

viên thành phố tham gia thi đấu tốt tại Olympic London 2012 và đoàn thể thao học sinh 

thành phố tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc 2012 đạt kết quả cao.  

Kiểm tra các trường đăng ký đạt chuẩn Quốc gia, hướng dẫn công tác tuyển sinh 

vào các trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2012-2013 và kiểm 

tra, đôn đốc các công trình xây dựng trường học kịp khai giảng.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; triển khai kế hoạch thực 

hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố. Xây dựng Đề án thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, 

triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Tay - chân - 

miệng, Sốt xuất huyết và một số dịch bệnh khác. Tiếp tục triển khai các chương trình 

y tế quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, công tác DS-KHHGĐ.  

Nâng cao hoạt động của các phiên giao dịch chợ việc làm và đưa Trung tâm giới 

thiệu việc làm vùng đi vào hoạt động. Tiếp tục triển khai tốt các chương trình đào tạo 

nghề, triển khai thực hiện Đề án giải quyết việc làm trong độ tuổi lao động giai đoạn 

2011-2015. Quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nông dân, 

người lao động thu nhập thấp. Hoàn thành khảo sát đời sống gia đình Người có công 

với cách mạng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhằm nâng cao mức sống cho đối tượng 

chính sách trên địa bàn thành phố. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình 

“5 không”, “3 có”, các chính sách an sinh xã hội đã triển khai. Duy trì thực hiện có 

hiệu quả chương trình "không có người lang thang xin ăn", tổ chức đợt cao điểm ra 

quân ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng xin ăn biến tướng, bán hàng rong, lang 

thang đánh giày trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt 

nghiêm đối với các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy, trộm đêm, cướp giật. 

7. Ban hành các Quy định về đánh giá, phân loại CBCCVC; Quy định tuyển 

chọn, tôn vinh công chức tiêu biểu; Quy định hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về 



   

23 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

công tác nội vụ tại UBND phường, xã; bổ sung các quy chế phối hợp trong việc không 

tổ chức HĐND huyện, quận, phường; tham gia cùng với trung ương để nghiên cứu đề 

xuất mô hình “Chính quyền đô thị’’. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là 

trong việc tiếp nhận và giải quyết các công việc của tổ chức, công dân; xây dựng, kiện 

toàn chính quyền cơ sở, thực hiện tốt việc thí điểm Đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất thành 1 cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Ban hành quyết định thay thế Quyết định số 

12/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân và Quyết định số 

42/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ 

quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.  

8. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự - an toàn xã hội. 

Tổ chức gọi công dân nhập ngũ đợt II-2012 đảm bảo chất lượng, số lượng. Tổ chức 

các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, cướp 

giật, trộm cắp. Triển khai kế hoạch phối hợp giữa Công an và Thành Đoàn Đà Nẵng 

về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”. Thực hiện tiêu 

điểm “Năm an toàn giao thông 2012”, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. 

9. Giao UBND thành phố xây dựng Đề án "Phân bổ dân cư trên địa bàn thành 

phố" trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 5, khóa VIII. 

 10. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp đối với một số nội dung của Nghị quyết số 

23/2011/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố:  

- Xác định cụ thể thời hạn tạm dừng đăng ký mới đối với kinh doanh dịch vụ 

cầm đồ là đến hết năm 2013 để xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh các ngành 

nghề có điều kiện trên địa bàn thành phố; 

- Việc tạm giữ xe máy do học sinh chưa đủ tuổi theo quy định đi xe máy đến 

trường được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ.  

 III. Thông qua các Tờ trình và các Báo cáo của UBND thành phố  

1. Thông qua Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của UBND 

thành phố về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh bí thư chi 

bộ khu dân cư, bí thư chi bộ thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn; Báo cáo số 

120/BC-UBND ngày 20 tháng 6  năm 2012 của UBND thành phố về tình hình thực 

hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch cân đối vốn xây dựng 

cơ bản 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 

về  tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch điều chỉnh dự 

toán thu chi ngân sách năm 2012 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng 

cuối năm 2012; Báo cáo 123/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 về nhu cầu sử dụng 

đất các dự án, công trình cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-

2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Đà Nẵng chưa được xét 
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duyệt. 

2. Thông qua Tờ trình số 4065/TTr-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2012 về quy 

định một số mức chi  đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 4422/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 về 

việc điều chỉnh quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; Tờ trình số 4456/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 về quy định 

mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 

4315/TTr-UBND về việc nâng mức chuẩn nghèo giai đoạn 2013- 2017; Tờ trình số 

4484/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma 

túy thành công từ 05 năm trở lên, không tái nghiện trên địa bàn thành phố. 
 

  IV. Về thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn của đại biểu HĐND thành 

phố tại kỳ họp 

 1. Thực hiện bố trí vốn đầu tư xây dựng nâng cấp đường Nam Cao trong kế 

hoạch XDCB 6 tháng cuối năm 2012 và năm 2013. 

 2. Triển khai việc xây dựng hệ thống thoát nước đường Tô Hiến Thành thuộc 

phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà trong tháng 9 năm 2012, hoàn thành vào tháng 6 năm 

2013. 

 3. Tiến hành di dời và xây dựng mới chợ Tân An, phường An Khê theo đúng 

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 của HĐND thành phố. 

 4. Trước mùa mưa năm 2012, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại tổ 41, 

Hòa Mỹ 6, phường Hòa Minh.  

 5. Trong năm 2012, xem xét việc tăng mức phụ cấp hàng tháng cho Trưởng Ban 

Công tác mặt trận ở địa bàn dân cư.  

 6. Đến cuối năm 2012, giải quyết dứt điểm việc bố trí đất tái định cư đối với các 

trường hợp đã bàn giao mặt bằng từ năm 2010 trở về trước. 

 7. Rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng Đề án cụ thể nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động của 37 khu vui chơi, giải trí ở các xã phường trên địa bàn thành phố. 

 8. Nghiên cứu, nâng cao hiệu quả trong việc bình xét “Gia đình văn hóa” theo 

tiêu chí “dễ nhớ, dễ làm và tránh bệnh hình thức”. 
 

 V. Về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý 

bao gồm huyện đảo Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng (Việt Nam): 

 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định huyện Hoàng Sa là một đơn 

vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Việc Trung Quốc quyết định thành lập 

thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Hoàng Sa của thành phố 

Đà Nẵng đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị về mặt 
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pháp lý. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung 

Quốc hủy bỏ quyết định này. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển 

khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 

Giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên 

và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến động viên các tầng lớp nhân 

dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều 

chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền. 

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 4 

thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2012./. 

 

    CHỦ TỊCH 

   

     Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

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

 

Số : 24 /2012/QĐ-UBND 

 

              Đà Nẵng, ngày  08   tháng 6  năm 2012 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND  

ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND  

ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003;  

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

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà 

Nẵng và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản hành 

chính quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, 

chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            CHỦ TỊCH 

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

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

 

Số : 25/2012/QĐ-UBND 

 

              Đà Nẵng, ngày 16  tháng 6  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 28 /01/2005 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền 

sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003;  

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

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ 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 thành phố Đà Nẵng;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 01 năm 2005 của  

Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

thành phố Đà Nẵng. 

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

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

pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan , đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
    CHỦ TỊCH 

 

  Văn Hữu Chiến 

                            



   

28 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

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

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

   Số: 26 /2012/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày  03  tháng 7 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu  

công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

Căn cứ Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 

30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 

của Chính phủ; 

 Xét đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Báo cáo số 112/BC-STC ngày 05 

tháng 6 năm 2012; trên cơ sở Công văn số 407/HĐND-VP ngày 26 tháng 6 năm 2012 

của Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm 

1. Đơn giá thuê đất một năm bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê. 

Riêng đối với các xã miền núi: Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phú thuộc huyện Hòa Vang 

bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê. 

 2. Các trường hợp dưới đây, đơn giá thuê đất được xác định theo nguyên tắc sau: 
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 a) Đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân 

cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt 

bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ đơn giá thuê đất một năm không quá 

3% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê. 

b) Đất cho thuê sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực 

khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo danh mục do Chính 

phủ quy định, đơn giá thuê đất một năm không dưới 0,75% giá đất theo mục đích sử 

dụng đất thuê. 

3. Đối với công trình kiến trúc xây dựng trên mặt nước thuộc một trong các nhóm 

đất quy định tại Điều 13, Luật Đất đai năm 2003 thì áp dụng đơn giá thuê đất quy định 

tại khoản 1 và 2, Điều này. 

4. Đối với đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công 

trình xây dựng trên mặt đất): đơn giá thuê đất một năm tối đa bằng 30% đơn giá thuê 

đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng quy định tại các khoản 1 và 2, Điều này. 

5. Đối với đất thuê để khai thác đất đồi: đơn giá thuê đất một năm bằng 1,5 lần 

đơn giá cho thuê đất quy định tại khoản 1, Điều này. 

Điều 2. Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê đất 

Số tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê đất được tính bằng số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao 

đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích và thời hạn sử dụng đất. 

Điều 3. Giá đất làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất 

1. Đối với thửa đất có giá trị từ 15 tỷ đồng trở lên (tính theo bảng giá đất UBND 

thành phố ban hành hàng năm): Sở Tài chính (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm 

định giá đất thành phố gọi tắt là Hội đồng) thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá 

xác định giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng trên thị trường từng thời điểm để tư 

vấn cho Hội đồng. Trên cơ sở giá đất do tổ chức thẩm định giá xác định, Hội đồng 

kiểm tra đề xuất đơn giá cụ thể báo cáo UBND thành phố quyết định. 

2. Đối với những thửa đất có giá trị dưới 15 tỷ đồng (tính theo bảng giá đất 

UBND thành phố ban hành hàng năm): giá đất để xác định đơn giá thuê đất là giá đất 

do UBND thành phố ban hành hàng năm nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất do 

UBND thành phố quy định. 

 Điều 4. Khung giá thuê mặt nước 

1. Dự án có sử dụng mặt nước cố định. 

Khung giá thuê từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/km2/năm. 

2. Dự án có sử dụng mặt nước không cố định. 

Khung giá thuê từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng/km2/năm. 

 Điều 5. Quy trình xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước  
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 1. Quy trình xác định đơn giá thuê đất 

a) Đối với trường hợp tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất (bao gồm cả tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài). 

Trên cơ sở hồ sơ thuê đất (Quyết định cho thuê đất, các văn bản chỉ đạo của 

UBND thành phố), Hội đồng xác định giá đất, đơn giá thuê đất báo cáo UBND thành 

phố. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính ban hành 

Quyết định đơn giá thuê đất từng dự án cụ thể. 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất 

Trên cơ sở hồ sơ thuê đất, Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện chủ trì, 

phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thuế, 

Phòng Kinh tế và các bộ phận liên quan xác định đơn giá thuê đất, trình Chủ tịch UBND 

quận, huyện ban hành Quyết định đơn giá thuê đất.  

Trường hợp thửa đất có giá trị từ 15 tỷ đồng trở lên (tính theo bảng giá đất 

UBND thành phố ban hành hàng năm): UBND các quận, huyện báo cáo Sở Tài chính 

thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá đất trình UBND thành phố quyết 

định làm căn cứ tính đơn giá thuê đất. 

2. Quy trình xác định đơn giá thuê mặt nước 

Trên cơ sở hồ sơ thuê mặt nước và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Hội 

đồng xác định đơn giá thuê mặt nước trình UBND thành phố quyết định. 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc điều chỉnh đơn giá thuê 

đất, thuê mặt nước đối với trường hợp trả tiền thuê đất, mặt nước hàng năm 

1. Cơ quan thuế căn cứ bảng giá đất do UBND thành phố quy định, hệ số điều 

chỉnh giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm điều chỉnh, diện tích, vị trí 

đất thuê của các đơn vị đến thời hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, xác 

định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định giá đất thành 

phố để thẩm định (Sở Tài chính là cơ quan thường trực) và trình UBND thành phố. Đối 

với giá thuê đất, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài 

chính ban hành Quyết định điều chỉnh đơn giá thuê đất cho thời hạn tiếp theo. 

2. Phòng Tài chính Kế hoạch quận, huyện căn cứ bảng giá đất do UBND thành 

phố quy định tại thời điểm điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND thành phố 

quy định, vị trí, diện tích tính toán đơn giá thuê đất trình Chủ tịch UBND quận, huyện 

ban hành Quyết định điều chỉnh đơn giá thuê đất cho thời hạn tiếp theo. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

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

29/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố về Ban hành đơn 

giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp đối với tổ chức, cá nhân trong nước 

và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Huỷ bỏ Công văn số 6062/UBND-
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KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố về việc tạm hoãn thực hiện 

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND thành phố. 

 2. Việc xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp tại thành 

phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định tại Quyết định này và các văn bản có liên quan 

khác do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. 

 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên 

và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám đốc Kho 

bạc nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Trưởng phòng 

Phòng Tài chính Kế hoạch các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục thuế các quận, 

huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các tổ chức và cá nhân được nhà nước cho 

thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có gì vướng mắc, phát 

sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng 

hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi cho phù hợp./. 

 

                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

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

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

Số: 27 /2012/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày  10  tháng 7  năm 2012 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2000/QĐ-UB gày 24 tháng 02 năm 2000 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép thành lập và công nhận Ban Điều 

hành Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD 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 

Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 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; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của 

UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối 

với các tổ chức hội trên địa bàn thành phó Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Baĩ bỏ Quyết định số 19/2000/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2000 của 

UBND thành phố Đà về việc cho phép thành lập và công nhận Ban Điều hành Câu lạc 

bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng  

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các Sở : Nội vụ, Công Thương, Tài chính và Công 

an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan, 

hoàn tất thủ tục dể giải thể Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở : Nội vụ, Công 

Thương, Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Câu lạc bộ xuất khẩu 3 

triệu USD thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành  ./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

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

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

Số: 28 /2012/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày  16  tháng 7  năm 2012 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2000 của 

UBND thành phố về việc cho phép thành lập Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 

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 

Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 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 phạp pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Baĩ bỏ Quyết định số 63/2000/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2000 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Ban Đại diện Hội người cao 

tuổi thành phố Đà Nẵng  

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

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

pháp, Công thương;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành ./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KTCHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

  

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

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

 

Số : 29/2012/QĐ-UBND 

 

          Đà Nẵng, ngày 16  tháng 7  năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 7550/1998/QĐ-UB  

ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân  thành phố Đà Nẵng về việc 

thành lập Ban Điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003;  

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

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 7550/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1998 

của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Điều hành dự án trồng 

mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Tư pháp, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Điều hành dự án trồng mới 5 

triệu ha rừng 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 
     KTCHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 
 

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

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

Số: 30/2012/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  26  tháng 7  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu 

phần mềm 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 Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông 

Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức hướng 

dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.    

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký. 

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

Truyền thông; Công thương; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; 

Tài chính; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

  

 Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:30 /2012/QĐ-UBND ngày26 tháng7 năm 2012 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định một số chính sách, cơ chế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 

xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia hoạt động xuất khẩu phần mềm.  

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm được hưởng ưu đãi theo Quy định này, 

trừ trường hợp doanh nghiệp đã được hỗ trợ các ưu đãi có cùng nội dung từ ngân sách 

nhà nước. Nguyên tắc này không áp dụng trong trường hợp hỗ trợ tại khoản 3, Điều 6 

tại Quy định này. 

2. Các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì chỉ được hưởng 

các chính sách trong Quy định này đối với các hoạt động xuất khẩu phần mềm. 

Điều 4. Thuật ngữ sử dụng trong Quy định 

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

1. Hoạt động xuất khẩu phần mềm là hoạt động sản xuất và gia công phần mềm 

để xuất khẩu; 

2. Cơ sở hạ tầng bao gồm mặt bằng và hạ tầng thông tin và truyền thông; 

3. Chuẩn quốc tế CMMI (Capability Maturity Model Integration - Mô hình 

trưởng thành năng lực tích hợp) là chuẩn về quản lý quy trình chất lượng của các sản 

phẩm phần mềm dành cho doanh nghiệp. Các mức độ chuẩn quốc tế CMMI 3, 4, và 5 

phải thỏa mãn các vùng quy trình quan trọng theo quy định quốc tế. 
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Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

Điều 5. Hỗ trợ cơ sở hạ tầng  

Các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm khi sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin và 

truyền thông do thành phố xây dựng và quản lý được hưởng các ưu đãi sau: 

1. Giảm 20% mức giá áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ 

thông tin thuê mặt bằng trong Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng trong 03 năm đầu. 

2. Giảm 30% phí thuê lưu ký (hosting) website trong 03 năm. 

3. Giảm 20% phí thuê máy chủ, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ mới trên nền tảng 

công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây trong 03 năm.  

4. Giảm 20% phí hạ tầng sử dụng chung (hội trường, phòng họp) không quá 03 

năm kể từ ngày thuê mặt bằng trong Khu Công viên phần mềm. 

Điều 6. Hỗ trợ đào tạo nhân lực và nâng cao trình độ quản lý 

1. Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm được hỗ trợ 30% kinh phí đào tạo ban đầu 

nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

- Nội dung đào tạo: Kỹ năng lập trình phần mềm chuyên sâu tập trung vào mục 

tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, kỹ năng quản lý dự án CNTT; 

- Đối tượng được đào tạo: Là lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm phần mềm có 

hợp đồng lao động dài hạn, đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cam kết 

làm việc ít nhất 03 năm tại doanh nghiệp.  

Mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000.000 đồng/doanh nghiệp. Chi phí hỗ trợ trên 

không áp dụng cho các trường hợp thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. 

2. Hỗ trợ chi phí tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng các quy trình đảm bảo 

chất lượng theo chuẩn quốc tế CMMI từ mức 3 trở lên. Mức hỗ trợ cho mỗi hợp đồng 

tư vấn là 20% giá trị hợp đồng, nhưng tổng kinh phí hỗ trợ không quá 200.000.000 

đồng/doanh nghiệp, trừ những trường hợp doanh nghiệp đã được hỗ trợ từ Trung ương. 

3. Trường hợp các doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng 

các quy trình đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế CMMI từ mức 3 trở lên từ Trung 

ương, thì mức hỗ trợ thêm của thành phố không quá 10% chi phí hợp đồng tư vấn xây 

dựng theo chuẩn/doanh nghiệp.  

Điều 7. Hỗ trợ xúc tiến thương mại 

1. Hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm trong nước nhưng 

không quá 5.000.000 đồng/01 sản phẩm phần mềm và không quá 03 sản phẩm phần 

mềm/doanh nghiệp/01 năm.  

2. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành quốc tế ở 
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trong nước. Cụ thể như sau: miễn phí thuê mặt bằng gian hàng đối với hội chợ triển 

lãm được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu 

chuẩn nếu hội chợ triển lãm được tổ chức tại các địa phương khác nhưng không quá 

02 gian hàng tiêu chuẩn/doanh nghiệp/01 lần tham gia. 

3. Hỗ trợ quảng bá thông tin doanh nghiệp: hỗ trợ 50% kinh phí quảng cáo hoặc 

đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Tạp chí Thông tin và Truyền thông 

thành phố, và Cổng Thương mại điện tử thành phố. 

Điều 8. Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi  

Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm được hưởng mức lãi suất vay vốn ưu đãi của 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với mức ưu đãi nhất theo quy định hiện hành của Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

Chương III 

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

Điều 9. Điều kiện để được hưởng ưu đãi 

1. Doanh nghiệp sử dụng trên 20 lao động trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm 

phần mềm. 

2. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt trên 200.000 USD/năm và năm sau cao 

hơn năm trước ít nhất 10%.  

Điều 10. Quy định thời hạn và trách nhiệm xử lý hồ sơ 

1. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trước ngày 

30 tháng 4 hàng năm về Sở Thông tin và Truyền thông để chuyển cho các cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định. Thời hạn thẩm định của các cơ quan liên quan là không quá 05 

ngày làm việc. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp và gửi các cơ quan 

liên quan trước ngày 30 tháng 5 hàng năm để làm thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

Điều 11. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: 

1. Hồ sơ chung: 

- Công văn đề nghị hỗ trợ; 

- Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán; 

- Báo cáo về tình hình lao động, thị trường và sản phẩm xuất khẩu.  

2. Hồ sơ cụ thể: 

Ngoài các hồ sơ trên, tùy từng nội dung được hỗ trợ, doanh nghiệp bổ sung thêm 

các hồ sơ sau: 
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a. Trường hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Hợp đồng thuê mặt bằng, lưu ký (hosting) 

website, thuê máy chủ, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ ảo hóa, 

điện toán đám mây. 

b. Trường hợp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:  

- Kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp; 

- Báo cáo kết quả đào tạo (kèm theo chứng chỉ đạt được); 

- Biên bản kiểm tra kết quả đào tạo; 

- Cam kết của người lao động làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 03 năm. 

c. Trường hợp hỗ trợ chi phí tư vấn cho các doanh nghiệp được cấp giấy chứng 

nhận áp dụng tiêu chuẩn quốc tế CMMI mức độ 3 trở lên: 

- Kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp; 

- Bản sao giấy chứng nhận;  

- Chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí đã thực hiện (hợp đồng, thanh lý hợp 

đồng, hóa đơn,…). 

d. Trường hợp hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại: Chứng từ hợp lệ liên quan 

đến chi phí đã thực hiện (hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn,…) thuê mặt bằng, 

gian hàng tiêu chuẩn. 

e. Trường hợp hỗ trợ vay vốn ưu đãi: Hồ sơ theo quy định của Quỹ đầu tư phát 

triển thành phố Đà Nẵng. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương trong tổ chức 

thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: 

a. Theo dõi quá trình giải quyết hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

b. Định kỳ cuối quý III hàng năm lập kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp gửi 

về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND thành phố quyết định. 

c. Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp tại các khoản 1 và điểm a, 

điểm b, khoản 2, Điều 11 Quy định này. 

d. Tổng hợp và báo cáo kết quả hàng năm cho UBND thành phố. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thẩm định các hồ sơ của doanh 

nghiệp tại khoản 1 và điểm c, khoản 2, Điều 11 Quy định này. 

3. Sở Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định các hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 

doanh nghiệp tại khoản 1 và điểm d, khoản 2, Điều 11 Quy định này. 
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4. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ của doanh 

nghiệp tại khoản 1 và điểm e, khoản 2, Điều 11 Quy định này. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào kết quả 

thẩm định và đề nghị của các cơ quan chức năng liên quan tổng hợp và bố trí nguồn 

kinh phí hàng năm cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trình 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 

6. Kinh phí cho chính sách hỗ trợ này được trích từ nguồn ngân sách thành phố. 

Điều 13. Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ, giải quyết kịp thời những đề nghị của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm 

vụ đã phân công tại Quy định này. 

Điều 14. Các doanh nghiệp phần mềm có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu 

quả nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng theo phương án đã được Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng phê duyệt và chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông 

và các cơ quan liên quan quy định trong Quy định này. 

Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, doanh 

nghiệp cần phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, đề xuất 

Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp với tình hình thực 

tế./. 

 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH 

  

 Văn Hữu chiến 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
  

Số: 31 /2012/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Đà Nẵng, ngày  31 tháng 7  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động 

sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai 

ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định 

số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 

27 tháng 01 năm 2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007, Nghị 

định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 

và Nghị định số  45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005, Thông tư 

số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT 

ngày 21 tháng 10 năm 2009, Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 

2010, Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLB-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 

năm 2008 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
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Căn cứ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004,  Thông tư 

số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 

31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc cấp Giấy chứng 

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

biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

tra, hướng dẫn thực hiện Quy định này. 

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

hành.  

1. Quyết định này thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 103/2006/QD-

UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố ban hành Quy định về cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 

32/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố về bổ sung Quy 

định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố về Quy định thời gian thực hiện việc cấp Giấy 

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

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định từ Điều 70 đến Điều 88 của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 

2011 của UBND thành phố về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông tại UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng được thay 

thế bởi thời gian giải quyết hồ sơ theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.  

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

và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Giám 

đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.                                          

           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH 

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

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

      

QUY ĐỊNH 

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở,  

tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp  

giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   31  /2012/QĐ-UBND  

ngày  31  tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Quy định này quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận), cấp 

đổi, cấp lại giấy chứng nhận và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Các thủ tục hành chính chưa được quy định tại văn bản này thì thực hiện theo 

các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, cơ quan quản lý Nhà 

nước về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp, Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Văn 

phòng đăng ký một cấp), Chi nhánh Văn phòng đăng ký  quyền sử dụng đất thành phố 

Đà Nẵng tại các quận, huyện (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Văn phòng đăng ký) và các 

cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan. 

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận 

1. Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất. Trường hợp 

người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một phường, xã mà có yêu cầu thì được cấp 

một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó. 
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2. Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác 

gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất, từng chủ 

sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. 

3. Giấy chứng nhận được cấp sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (trừ 

trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất và không phải nộp lệ phí trước bạ, không 

nộp tiền thuê đất, ưu đãi 100% về đầu tư hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp 

luật). 

4. Việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ thực hiện khi chủ 

sở hữu có yêu cầu, đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và chỉ 

thực hiện đối với thửa đất thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sử dụng theo quy 

định của pháp luật. 

5. Trường hợp trong quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất và các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, 

giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định mà có nội dung hạn chế 

về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận được 

cấp phải ghi nội dung hạn chế theo quyết định, giấy tờ đó. 

Điều 4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, xác nhận đăng ký biến động vào 

Giấy chứng nhận  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận cho tất cả các đối 

tượng, bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; hộ gia đình; cộng đồng 

dân cư; cơ sở tôn giáo. 

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp 

đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng nhận mới cho tất cả 

các đối tượng, bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; hộ gia đình; cộng 

đồng dân cư; cơ sở tôn giáo. 

Điều 5. Mẫu Giấy chứng nhận và thể hiện các thông tin trên Giấy chứng 

nhận, trang bổ sung Giấy chứng nhận 

1. Mẫu Giấy chứng nhận, cách thể hiện nội dung thông tin trên Giấy chứng nhận, 

số vào sổ cấp Giấy chứng nhận, in mã vạch, mẫu đơn, tờ khai xin đăng ký biến động, 

cách viết nội dung Giấy chứng nhận cấp lại và nội dung xác nhận biến động thực hiện 

theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về 

Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.  
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2. Văn phòng đăng ký một cấp có trách nhiệm in nội dung Giấy chứng nhận; lập 

và quản lý sổ cấp Giấy chứng nhận để phục vụ cho việc quản lý, thống kê, báo cáo kết 

quả thực hiện và lưu trữ; quản lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động; 

quản lý bản sao lưu Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận bị thu hồi theo đúng quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung Giấy chứng nhận do Văn 

phòng đăng ký một cấp viết; quản lý phôi Giấy chứng nhận, lập sổ theo dõi tình hình 

sử dụng phôi Giấy chứng nhận; tổ chức hủy phôi Giấy chứng nhận bị hỏng. Văn phòng 

đăng ký một cấp lập kế hoạch về sử dụng phôi Giấy chứng nhận gửi Tổng cục Quản lý 

Đất đai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. 

4. Trang bổ sung Giấy chứng nhận để xác nhận thay đổi đối với Giấy chứng 

nhận đã cấp trong các trường hợp: Thế chấp hoặc xóa thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cho thuê, cho thuê lại đất 

hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công 

nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

a) Đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước đây có quy định sử dụng Trang 

bổ sung thì sử dụng Trang bổ sung Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 

20/2010/TT-BTNMT nếu người sử dụng đất có yêu cầu. 

b) Việc ghi nội dung xác nhận và thẩm quyền xác nhận vào Trang bổ sung Giấy 

chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 17/2009/TT-

BTNMT và khoản 2 Điều 4 của Quy định này. 

c) Khi sử dụng Trang bổ sung Giấy chứng nhận phải ghi số thứ tự Trang bổ sung 

và đóng dấu giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận (dấu của Văn phòng đăng ký có 

thẩm quyền xác nhận đăng ký biến động); ghi chú: “Kèm theo Giấy chứng nhận này 

có Trang bổ sung số: 01, …” vào cuối trang 4 của Giấy chứng nhận; ghi vào cột ghi 

chú của Sổ cấp Giấy chứng nhận số Trang bổ sung đã cấp. 

Điều 6. Tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ 

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải viết biên nhận nhận hồ sơ cho người đã nộp hồ 

sơ đầy đủ theo quy định.  

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp, có sai sót thì cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ cho người nộp hồ sơ tất cả các vấn đề 

có liên quan để hoàn thiện hồ sơ. Việc hướng dẫn được thực hiện bằng văn bản có đóng 

dấu treo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

Mọi vướng mắc phát sinh sau khi tiếp nhận hồ sơ (nếu có) phải được thông tin 

ngay cho người nộp hồ sơ để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 
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Điều 7. Sao Giấy chứng nhận để lưu, cung cấp bản sao Giấy chứng nhận 

cho các cơ quan quản lý nhà nước 

1. Văn phòng đăng ký một cấp có trách nhiệm sao y bản chính Giấy chứng nhận 

đã ký, Giấy chứng nhận đã đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (đóng dấu của Văn phòng đăng ký) để lưu và gửi cho cơ quan quản lý nhà nước 

về nhà ở, công trình xây dựng đối với trường hợp Giấy chứng nhận có nội dung chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng; gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về 

nông nghiệp đối với trường hợp Giấy chứng nhận có nội dung chứng nhận quyền sở 

hữu rừng sản xuất là rừng trồng; gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo đối với 

trường hợp Giấy chứng nhận có nội dung chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn 

giáo để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của từng ngành. 

2. Văn phòng đăng ký một cấp có trách nhiệm lập danh sách người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở 

đã được cấp Giấy chứng nhận để gửi Bộ Xây dựng, Tổng cục Quản lý đất đai trong 

thời gian năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày trao Giấy chứng nhận cho người được 

cấp (để Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp và thông báo công khai danh sách người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử 

dụng đất ở tại Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

3. Cơ quan công chứng trước khi làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển dịch 

quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; Văn phòng đăng ký trước khi 

làm thủ tục về Giấy chứng nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân 

nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu một (01) nhà ở tại Việt Nam phải tra cứu 

thông tin về tình hình sở hữu nhà ở của đối tượng trên trang thông tin điện tử của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre,gov.vn).  

Điều 8. Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận, xác nhận 

biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất 

1. Nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận biến động về sử 

dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm: lệ phí cấp Giấy chứng nhận, lệ phí trước 

bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, 

chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

2. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động về sử 

dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật trước khi nhận Giấy chứng nhận hoặc nhận lại Giấy chứng nhận khi 

đăng ký biến động, trừ trường hợp được ghi nợ hoặc không phải nộp hoặc được miễn 

nộp theo quy định của pháp luật. 

http://www.monre,gov.vn/
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế thành phố hướng dẫn cụ thể về cơ 

chế phối hợp giữa cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan thuế để giải quyết việc 

thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 

lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng 

bất động sản).  

Điều 9. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ  

1. Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ 

a) Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng 

nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định số 

198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 

(sau đây gọi là Nghị định 198/2004/NĐ-CP); khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị định số 

120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 120/2010/NĐ-CP) 

mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được 

ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ 

xin cấp giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao 

đất tái định cư.  

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại 

thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng 

về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng 

đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ. 

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 

2011 (ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) mà chưa thanh toán 

nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Quy định này; trong thời hạn tối 

đa là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ 

tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 

5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng 

đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm trả nợ. 

b) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy 

định tại điểm a khoản này thì được ghi nợ lệ phí trước bạ.  

Giá đất làm căn cứ tính số tiền lệ phí trước bạ là giá đất do Ủy ban nhân dân 

thành phố quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất. Khi thanh toán nợ 

lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành 

phố quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất. 

2. Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ 
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a) Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 

2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-

CP (sau đây gọi là Thông tư 93/2011/TT-BTC). 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm thực hiện thủ tục ghi nợ và xóa 

nợ tiền sử dụng đất, lập và quản lý Sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất 

theo quy định.  

b) Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ lệ phí trước bạ được thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 

2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về lệ phí trước bạ (sau đây gọi là Thông tư 

124/2011/TT-BTC). 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ 

khi chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất đó cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp đủ 

số tiền sử dụng đất, số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi. 

Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế 

là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ thì người nhận thừa 

kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

4. Trường hợp được Ủy ban nhân dân thành phố giao quyền sử dụng đất ở và 

cho nợ tiền sử dụng đất thì khi thanh toán nợ không áp dụng quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này, mà thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của Ủy ban nhân 

dân thành phố tại thời điểm trả nợ. 

Điều 10. Các trường hợp không được chứng nhận quyền sử dụng đất 

1. Đất do Nhà nước giao để quản lý trong các trường hợp sau đây: 

a) Đất để xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, bến phà; hệ 

thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thuỷ lợi, đê, đập; quảng 

trường, tượng đài, bia tưởng niệm;  

b) Đất sử dụng vào mục đích công cộng hoặc đất trống chưa xác lập mục đích 

sử dụng giao cho Ủy ban nhân dân phường, xã  quản lý; 

c) Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện các dự án đầu tư 

theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị 

định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành 

Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi là Nghị định 181/2004/NĐ-CP);  

d) Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông lớn và đất có mặt 

nước chuyên dùng;  
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đ) Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

2. Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do Ủy ban nhân dân phường, xã quản 

lý, sử dụng và những người thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích. 

3. Người sử dụng đất do thuê, thuê lại của người khác mà không phải là đất thuê, 

thuê lại trong khu công nghiệp. 

4. Người đang sử dụng đất mà không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật Đất đai năm 2003. 

5. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường. 

Điều 11. Các loại tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở 

hữu 

1 Nhà ở, công trình xây dựng làm bằng các vật liệu tạm thời (tranh, tre, nứa, lá, 

đất) và các công trình phụ trợ ngoài phạm vi công trình chính như nhà để xe, nhà bếp, 

nhà vệ sinh, giếng nước, bể nước, sân, tường rào, cột điện, hệ thống cấp, thoát nước 

sinh hoạt, đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác; 

2. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất đó không thuộc trường hợp được chứng 

nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai; 

3. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất đó có mục đích sử dụng không phù hợp 

với tài sản xin chứng nhận quyền sở hữu; 

4. Tài sản gắn liền với đất đã có quyết định hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ hoặc 

đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

5. Nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng, công bố 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng mà tại thời điểm xin cấp Giấy 

chứng nhận không phù hợp với quy hoạch; lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình 

hạ tầng kỹ thuật, đê điều, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng; 

6. Tài sản đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn sử dụng hoặc gây nguy hiểm 

cho người xung quanh; 

7. Tài sản thuộc sở hữu nhà nước; 

8. Tài sản đang có tranh chấp, khiếu nại. 

Chương II  

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

 

Điều 12. Những trường hợp được chứng nhận quyền sử dụng đất 
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1. Người sử dụng đất được chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp 

sau: 

a) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 

đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận.  

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho 

quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành 

do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

d) Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, 

quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp 

đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. 

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

e) Người sử dụng đất quy định tại các Điều 90, 91 và 92 của Luật Đất đai. 

g) Người mua nhà ở gắn liền với đất ở. 

h) Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 50 Luật Đất đai. 

3. Tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại Khoản 

1, 3 và 4 Điều 51 Luật Đất đai.  

Điều 13. Những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

Chủ sở hữu nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung 

Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai; Nghị định số 71/2010/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Nhà ở (sau đây gọi là Nghị định 71/2010/NĐ-CP) và có giấy tờ chứng minh việc 

tạo lập hợp pháp về nhà ở theo quy định sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau: 

a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng 

theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định 

số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở 



   

52 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

hoặc giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 

7 năm 1994; 

c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; 

d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, mà 

nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị 

quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI về nhà đất 

do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về 

quản lý nhà đất và chính  sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 

1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về 

nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo 

xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991; 

đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã 

có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình 

thức khác theo quy định của pháp luật, kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì 

phải có văn bản về giao dịch đó, theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở. 

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán, thì phải có 

hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết; trường hợp mua nhà kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành), thì ngoài hợp đồng mua bán nhà ở, 

bên bán nhà ở còn phải có một trong các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để 

bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc 

giấy chứng nhận đầu tư); 

e) Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, hoặc giấy tờ của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;  

g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong 

những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này mà trên giấy tờ đó ghi 

tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận 

thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và 

phải được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng 

cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về 

việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên 

quan thì phải được Ủy ban nhân dân phường, xã  xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng 

cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó; 
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h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định 

tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân 

dân phường, xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, nhà ở 

không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông 

thôn theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ở xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 

2006 thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã về nhà ở không 

thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều 

kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có các giấy tờ sau: 

a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho, hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được 

sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại khoản 1 và khoản 3 

Điều này. 

3. Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư phải có giấy tờ theo quy định sau: 

a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì phải có một trong những 

giấy tờ về dự án nhà ở để cho thuê (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư 

hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);  

b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở 

thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch 

đó theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì 

ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này, phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác 

kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà 

ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ 

về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

5. Cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, 

có đủ điều kiện mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam và có giấy tờ về mua bán hoặc nhận 

tặng cho hoặc nhận thừa kế căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở theo quy định 

tại Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua 

và sở hữu nhà ở tại Việt Nam và Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
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2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 

19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008. 

Điều 14. Những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 

dựng 

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại 

giấy tờ sau: 

a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng 

theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các 

thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng; 

c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy 

định của pháp luật đã được chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban 

nhân dân cấp thẩm quyền; 

d) Giấy tờ của Toà án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 

được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;  

đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có 

một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà trên giấy tờ 

đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế 

công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Xây dựng có hiệu lực 

thi hành) có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban nhân dân từ phường, xã 

trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây 

dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận 

tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan, thì phải được Ủy ban 

nhân dân phường, xã  xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về thời điểm 

mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó; 

e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định 

tại các điểm a, b, c và d khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận 

công trình được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không có tranh chấp về 

quyền sở hữu và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; trường hợp công trình được xây dựng từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, 

xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không 

có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004. 
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2. Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau: 

a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo 

quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư 

dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do 

cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai, hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất 

phù hợp với mục đích xây dựng công trình; 

b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua 

bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật 

thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật; 

c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a và b 

khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận  công trình 

xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch 

xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp về 

quyền sở hữu công trình xây dựng. 

3. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng 

đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều này, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho 

xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật 

và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 15. Những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất 

là rừng trồng 

Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng được chứng nhận quyền sở hữu rừng nếu 

vốn để trồng rừng, nhận chuyển nhượng rừng, được giao rừng có thu tiền không có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau: 

1. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng; 

2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với 

rừng sản xuất là rừng trồng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy 

ban nhân dân cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu 

lực pháp luật; 
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4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình, thì phải được 

Ủy ban nhân dân phường, xã  xác nhận không có tranh chấp về quyền sở hữu rừng; 

5. Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn 

vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án 

hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo 

quy định của pháp luật về đầu tư; 

6. Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án 

hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để 

trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

7. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người 

sử dụng đất, thì ngoài giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, 

phải có văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép trồng rừng đã được công 

chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP  

VỀ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

đang sử dụng đất (theo quy định tại Điều 50 Luật đất đai) 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân phường, 

xã  xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại 

khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì được cấp giấy chứng nhận và không phải 

nộp tiền sử dụng đất. Bao gồm các loại giấy tờ sau: 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 

1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của 

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 

Nam Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, như: Quyết định giao đất, cấp đất 

qua các thời kỳ Cách mạng, Quyết định giao đất, cấp đất của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân 

huyện Hoà Vang, cơ quan quản lý nhà - đất (hoặc xây dựng) được uỷ quyền cấp theo 

đúng quy định của Pháp luật; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp (trừ trường hợp Giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở tạm thời do Sở Địa 
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chính - Nhà đất thành phố Đà Nẵng cấp theo Nghị định 60/CP) hoặc có tên trong sổ 

đăng ký ruộng đất (sổ địa chính) lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 

của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất, bao gồm: 

- Giấy tờ thừa kế theo quy định của pháp luật; 

- Giấy tờ tặng, cho nhà đất có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân 

phường, xã  tại thời điểm tặng, cho; 

- Giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức giao nhà. 

d) Trích lục nghiệp chủ nhà ở, sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc các loại 

giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để công nhận quyền sở hữu nhà ở theo 

đúng quy định của pháp luật. 

đ) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định 

61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ mà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính 

theo quy định của pháp luật; 

e) Giấy tờ phân chia đất, giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà của Thủ trưởng cơ quan 

cho cán bộ công nhân viên trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 trên cơ sở quyết định giao 

đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) giao cho cơ quan đó làm 

nhà ở tập thể mà người đang sử dụng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định 

của pháp luật tại thời điểm được chia đất; 

g) Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền kể từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 trở về sau mà người được giao đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính 

theo quy định; 

h) Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng 

đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; 

i) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền chế độ cũ cấp và được sử dụng làm đất ở 

ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp và không thuộc diện đã giao cho người 

khác sử dụng đất do thực hiện các chính sách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm: 

- Chứng thư kiến điền, Trích lục địa bộ, Lược đồ (hay họa đồ) hoặc bản sao lục 

lược đồ (hay họa đồ) thửa đất do Ty Điền địa chế độ cũ cấp;  

- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan 

thuộc chế độ cũ; 
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- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền 

với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; 

- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan 

thuộc chế độ cũ chứng nhận; 

- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ 

quan thuộc chế độ cũ cấp; 

- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành. 

k) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Uỷ ban nhân dân phường, xã xác nhận là đã sử 

dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 

l) Giấy chứng nhận đã kê khai đăng ký nhà ở trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định 

tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về chuyển 

quyền sử dụng đất (do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử 

dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở) có chữ ký của các bên liên quan 

nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận 

là đất không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử 

dụng đất. 

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa 

án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp 

Giấy chứng nhận sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và có một trong 

các giấy tờ sau: Quyết định cấp đất làm nhà ở, bán hóa giá nhà trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993 do các cơ quan quân đội sau đây cấp: Quân khu, quân đoàn, quân chủng, 

binh chủng, các tổng cục, học viện, nhà trường, các cơ quan trực thuộc Bộ quốc phòng, 

sư đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), Bộ chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) và các cấp tương đương, nay được Uỷ ban 

nhân dân phường, xã xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận và 

không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đang sử dụng nhưng tối đa không 

vượt quá hạn mức công nhận đất ở.  

Điều 17. Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong trong trường 

hợp thửa đất ở có vườn ao 
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Việc xác định diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 

đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân 

cư được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 87 Luật Đất đai; khoản 

2 và khoản 3 Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP; khoản 3 Điều 14 Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 

84/2007/NĐ-CP) và Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công 

nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Quyết định 08/2008/QĐ-UBND), cụ thể như sau: 

1. Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 

năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy 

định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 16 của Quy định này có ghi nhận rõ ranh giới, diện tích 

thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở; trường 

hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ 

về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 của Quy định này thì 

diện tích đất ở được xác định không quá năm (05) lần hạn mức giao đất ở nhưng tổng 

diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Phần diện 

tích đất còn lại sau khi đã xác định thửa đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng 

đất. 

2. Trường hợp thửa đất được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 được 

cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này mà thửa đất này được tách ra 

từ thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 

1, 2 và 3 Điều 16 của Quy định này thì thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa cũng được 

cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

3. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 

12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và người đang sử dụng có một 

trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 

của Quy định này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác 

định theo giấy tờ đó;  

4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 

12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và người đang sử dụng có một 

trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 

của Quy định này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở, 

vườn ao được xác định như sau: 

a) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ 

diện tích thửa đất đó được xác định là đất ở. 
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 b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích 

đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở. Phần diện tích đất còn lại sau khi 

đã xác định thửa đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất. 

5. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 15 tháng 

10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 và người đang sử dụng có một 

trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 

của Quy định này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác 

định theo giấy tờ đó; trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất ở thì 

phải nộp tiền sử dụng đất với mức thu quy định tại khoản 2 Điều 35 của Quy định này. 

6. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 15 tháng 

10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 và người đang sử dụng có một 

trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 

của Quy định này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở 

và nghĩa vụ tài chính được xác định như sau: 

a) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ 

diện tích thửa đất đó được xác định là đất ở và nếu chưa nộp tiền sử dụng đất cho phần 

diện tích đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất với mức thu quy định tại khoản 2 Điều 35 

của Quy định này. 

 b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích 

đất ở được xác định tối đa bằng hạn mức công nhận đất ở và nếu chưa nộp tiền sử dụng 

đất cho phần diện tích đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất với mức thu quy định tại 

khoản 2 Điều 35 của Quy định này. Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định thửa 

đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất. 

7. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích đất thực tế lớn hơn 

so với diện tích theo hồ sơ hoặc giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 16 của Quy 

định này và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 3 

Điều 18 của Quy định này, nay được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận là sử dụng 

ổn định, không tranh chấp, thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, mà trong hồ sơ 

hoặc giấy tờ có ghi rõ diện tích đất ở nhưng diện tích đất thực tế đang sử dụng lớn hơn 

diện tích trong hồ sơ, giấy tờ thì diện tích đất ở được xác định theo khoản 2 Điều này. 

b) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993 mà diện tích đất theo hồ sơ hoặc giấy tờ nhỏ hơn hạn mức công 

nhận đất ở nhưng diện tích đất thực tế sử dụng lớn hơn diện tích trong hồ sơ, giấy tờ 

thì diện tích đất ở được xác định tối đa bằng hạn mức công nhận đất ở. 
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c) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 mà diện tích đất theo giấy tờ nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở 

nhưng diện tích đất thực tế sử dụng lớn hơn diện tích trong giấy tờ thì diện tích đất ở 

được xác định theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều này. 

d) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến nay thì diện tích 

đất ở được xác định theo giấy tờ. 

Điều 18. Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền 

sử dụng đất  

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng mà 

không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy định này 

nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không 

thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều này, nay được 

Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được xử lý như 

sau: 

a) Tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất thuộc vùng đã có 

quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây 

dựng điểm dân cư nông thôn (gọi chung là quy hoạch) được xét duyệt mà việc sử dụng 

đất phù hợp với quy hoạch đó và chưa có quyết định thu hồi đất trong trường hợp đất 

phải thu hồi thì được cấp Giấy chứng nhận.  

- Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng 

đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng 

đất không vượt quá hạn mức giao đất ở tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; đối với 

diện tích đất ở ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy 

định tại khoản 2 Điều 35 Quy định này. 

- Trường hợp đất có công trình xây dựng (không phải nhà ở) thì phải xác định 

diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng. 

Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất phi nông 

nghiệp. 

- Đối với phần diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận mà chưa có quy 

hoạch được xét duyệt thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định 

tại điểm a khoản này; 
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c) Trường hợp đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt 

nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận việc sử dụng đất không phù hợp với quy 

hoạch đã được xét duyệt và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có văn bản về chủ 

trương thu hồi đất theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 

tháng 8 năm 2009 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 69/2009/NĐ-CP) thì người 

sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản này; 

d) Trường hợp đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt 

nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận việc sử dụng đất không phù hợp với quy 

hoạch đã được xét duyệt và đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản theo quy định 

tại Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP thì người sử dụng đất không được cấp Giấy 

chứng nhận, nhưng được sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi 

đất; 

đ) Trường hợp quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

điều chỉnh mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất phù hợp với quy hoạch điều chỉnh đó 

hoặc trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy quy hoạch thì người 

sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản này. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc nhóm đất nông nghiệp mà không 

có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy định này nhưng 

đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không thuộc một 

trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều này, nay được Ủy ban 

nhân dân phường, xã  xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng 

nhận theo quy định sau: 

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp 

Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng 

nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật 

Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; diện tích đất nông nghiệp 

còn lại chuyển sang thuê đất của nhà nước; 

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì 

được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức thuê đất của nhà nước đối với diện tích đất 

đang sử dụng. 

Đối với đất nông nghiệp trên cùng thửa đất có nhà ở mà không được công nhận 

là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận như 

trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

3. Hộ gia đình, cá nhân không được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích 

đất được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt 
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đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây (trừ trường hợp quy định 

tại khoản 4 Điều này):  

a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét 

duyệt và công khai; 

b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm 

quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân 

cư quản lý; 

c) Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, 

cắm mốc; 

d) Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng; 

đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ 

chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng 

người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều này nhưng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được 

cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức quy định tại các điểm a, b 

và c Khoản 1 Điều 19 của Quy định này. 

Điều 19. Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có 

một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất  

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có các loại giấy tờ quy định tại 

khoản 1 Điều 16 của Quy định này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì việc cấp Giấy chứng nhận 

theo quy định sau:  

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không thuộc một trong các trường hợp 

sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 18 của Quy định này, nay Ủy ban nhân dân 

phường, xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được xét 

duyệt hoặc chưa có quy hoạch được xét duyệt tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức 

thu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Quy định này đối với diện tích đất ở đang 

sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; 

đối với diện tích đất ở thực tế ngoài hạn mức giao đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử 

dụng đất theo mức thu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 của Quy định này; 
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b) Trường hợp đang sử dụng đất có công trình xây dựng (không phải là nhà ở) 

thì phải xác định diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp theo hiện 

trạng sử dụng. Người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất phi 

nông nghiệp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Quy định này; giá 

đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cùng loại 

do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ cấp Giấy 

chứng nhận; 

c) Đối với phần diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 18 của Quy định này.  

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất 

không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy định này, 

được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận là đất không có tranh chấp nhưng không 

phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt đối với nơi đó có quy hoạch hoặc tại thời 

điểm bắt đầu sử dụng đất đã có các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 3 Điều 

18 của Quy định này thì toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất đó không được cấp 

Giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết 

định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất, không cấp Giấy chứng nhận 

và thu hồi toàn bộ diện tích đất do lấn, chiếm và đất được giao, được cho thuê không 

đúng thẩm quyền, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 

trở về sau. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm lập hồ sơ thu hồi toàn bộ theo 

thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai và quy định hiện hành của Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất đã được giao không 

đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất 

đã nộp tiền để được sử dụng đất.  

1. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm 

quyền nhưng người đang sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã thực hiện việc nộp tiền 

để được sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được 

Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy 

hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 

thì được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất đã được giao và không phải nộp 

tiền sử dụng đất. 

b) Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thực hiện như sau: 
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- Đối với diện tích đất được giao thuộc nhóm đất nông nghiệp hoặc đất phi nông 

nghiệp nhưng không phải đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền 

sử dụng đất; 

 - Đối với diện tích đất được giao làm đất ở trong hạn mức giao đất ở thì được 

cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất; đối với diện tích đất còn lại 

(nếu có) đã có nhà ở thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo 

mức thu quy định tại khoản 2 Điều 35 của Quy định này. 

2. Về giấy tờ chứng minh đã thực hiện việc nộp tiền để được sử dụng đất  theo 

quy định tại khoản 1 Điều này là một trong các loại tờ quy định tại mục III Thông tư 

Liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Liên Bộ 

Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 84/2007/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư Liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-

BTNMT); bao gồm một trong các loại giấy tờ sau: 

a) Biên lai (phiếu thu, hoá đơn) thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền bù 

theo Quyết định số 186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về 

đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích 

khác. 

b) Biên lai (phiếu thu, hoá đơn) thu tiền theo Thông tư số 60/TC-TCT ngày 16 

tháng 7 năm 1993 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bổ sung việc giảm thuế, miễn thuế 

sử dụng đất nông nghiệp.   

c) Biên lai (phiếu thu, hoá đơn) theo quy định về thu tiền đất của Ủy ban nhân 

dân quận, huyện, phường, xã hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng  thẩm 

quyền đã được các cơ quan, tổ chức đó cấp cho hộ gia đình, cá nhân. 

3. Trường hợp giấy tờ chứng minh theo quy định tại điểm a, b và c khoản  2 Điều 

này mà còn lưu tại cơ quan, tổ chức đã thu tiền hoặc cơ quan, tổ chức khác có liên quan 

thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ đang lưu giữ để người sử 

dụng đất hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.   

Điều 21. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp xác định lại diện tích đất 

ở đối với thửa đất ở có vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng 

nhận trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành) 

1. Diện tích đất ở là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp; 

2. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ 

đất vườn, ao sang đất ở thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại Điều 17 

của Quy định này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần 
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diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên 

Giấy chứng nhận.  

Điều 22. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số 

liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử 

dụng đất  

Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu 

diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc cấp Giấy chứng nhận thực 

hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa 

chính mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất 

thì Giấy chứng nhận được cấp theo số liệu diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất 

không được truy nhận số tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) đã 

nộp đối với phần diện tích ít hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng 

đất. 

2. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa 

chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất 

thì giải quyết theo quy định sau: 

a) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền 

kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên 

giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực 

tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn 

so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất; 

b) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy 

tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được Ủy ban nhân dân phường, xã  nơi có đất xác 

nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng 

đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận 

được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài 

chính theo quy định  đối với phần diện tích chênh lệch; 

c) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy 

tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được Ủy ban nhân dân phường, xã  nơi có đất xác 

nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 3 và khoản 

4 Điều 18 hoặc khoản 2 Điều 19 của Quy định này. 
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Điều 23. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất đã 

chết trước khi trao Giấy chứng nhận  

1. Trường hợp người đứng tên nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chết trước khi 

trao giấy chứng nhận, thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm báo cáo Văn 

phòng đăng ký một cấp để trình Sở Tài nguyên và Môi trường hủy giấy chứng nhận đã 

ký, thông báo cho người được thừa kế bổ sung hồ sơ theo quy định để được cấp giấy 

chứng nhận.  

2. Trường hợp đất là tài sản chung của vợ chồng mà trước khi trao giấy chứng 

nhận vợ hoặc chồng chết thì trao giấy chứng nhận cho người còn lại. Việc phân chia 

thừa kế được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật dân sự. 

Điều 24. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp người nhận thừa kế quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không 

thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở 

1. Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là quyền sử dụng đất) đều là người nước ngoài 

hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở  

gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 

126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai, Nghị định 71/2010/NĐ-CP thì người 

nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được chuyển nhượng hoặc được 

tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 13 

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. 

2. Trường hợp trong số những người cùng nhận thừa kế có người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng 

đất ở tại Việt Nam còn những người khác thuộc diện được nhận thừa kế quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa phân chia thừa kế quyền sử dụng 

đất cho từng người nhận thừa kế thì những người nhận thừa kế hoặc người đại diện có 

văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký để cập nhật vào sổ địa chính và theo dõi.  

Sau khi giải quyết xong việc phân chia thừa kế thì cấp Giấy chứng nhận cho 

người thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận; đối với người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở 

tại Việt Nam thì phần thừa kế được giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 25. Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã 

chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng chưa thực hiện 

thủ tục chuyển quyền theo quy định  
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1. Trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận 

tặng cho quyền sử dụng đất (sau đây gọi là người nhận chuyển quyền) nhưng chưa thực 

hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định thì việc cấp Giấy chứng nhận được thực 

hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 84/2007/NĐ-CP.     

2. Việc xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo quy định tại mục II 

Thông tư Liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT. 

3. Việc chỉnh lý hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 11 của Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì được thực hiện theo quy định tại mục III 

Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP (sau 

đây gọi là Thông tư 06/2007/TT-BTNMT), như sau: 

a) Trường hợp bên chuyển quyền nộp Giấy chứng nhận đã cấp: 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận và trao 

Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền đối với trường hợp trong hợp đồng hoặc 

giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất có ghi chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất;  

Chi nhánh Văn phòng đăng ký căn cứ vào hợp đồng hoặc giấy tờ về chuyển quyền 

sử dụng đất để thực hiện tách thửa trước khi lập thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cho 

bên nhận chuyển quyền và bên chuyển quyền đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng 

một phần thửa đất.  

b)      Trường hợp bên chuyển quyền không nộp Giấy chứng nhận đã cấp: 

Văn phòng đăng ký một cấp trình Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy 

Giấy chứng nhận đã cấp cho bên chuyển quyền. Quyết định được gửi tới bên chuyển 

quyền, bên nhận chuyển quyền, cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị hủy Giấy chứng nhận;  

Văn phòng đăng ký một cấp lập thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cho bên nhận 

chuyển quyền đối với trường hợp trong hợp đồng hoặc giấy tờ về chuyển quyền sử dụng 

đất có ghi chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất;  

Chi nhánh Văn phòng đăng ký căn cứ vào hợp đồng hoặc giấy tờ về chuyển quyền 

sử dụng đất để thực hiện tách thửa đất trước khi lập thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận 

cho bên nhận chuyển quyền đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần thửa 

đất; đồng thời chỉnh lý biến động trên hồ sơ địa chính của bên chuyển quyền. Bên chuyển 

quyền phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất còn lại. 

Điều 26. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp sử dụng đất nông nghiệp 

để xây dựng trang trại tại khu vực nông thôn  
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Việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp sử dụng đất nông nghiệp để xây 

dựng trang trại tại khu vực nông thôn thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định 

181/2004/NĐ-CP và Điều 9 Nghị định 84/2007/NĐ-CP. 

Điều 27. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ 

sở cơ quan, công trình sự nghiệp 

Việc cấp Giấy chứng nhận đất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình 

sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. 

Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận đối với đất do doanh nghiệp, hợp tác xã đang 

sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh 

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với đất do doanh nghiệp, hợp tác xã đang sử dụng 

làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 53 

Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Điều 36 Nghị định 69/2009/NĐ-CP. 

Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận đối với đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh 

lam thắng cảnh 

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam 

thắng cảnh thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.  

Điều 30. Việc sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với đất dự án xây 

dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn và các khu sản xuất, kinh doanh có nhiều 

mục đích sử dụng đất khác nhau  

1. Việc sử dụng đất đối với đất dự án xây dựng khu đô thị (kể cả khu dân cư đô 

thị), khu dân cư nông thôn và các khu sản xuất, kinh doanh có nhiều phần diện tích đất 

có mục đích sử dụng khác nhau nhưng không phải là khu công nghiệp, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao được thực hiện như sau: 

a) Đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng thì Chủ dự án không 

phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

b) Đối với từng phần diện tích đất phù hợp mục đích sử dụng được xác định 

trong dự án đầu tư thì Chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP, hoặc nộp tiền thuê đất theo quy định 

tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP.  

 2. Trong trường hợp diện tích đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị, khu 

dân cư nông thôn và khu sản xuất, kinh doanh có nhiều phần diện tích đất có mục đích 

sử dụng khác nhau thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng thửa đất phù hợp với quy 

hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt và theo quy định của pháp luật về đất đai. 



   

70 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

3. Việc xác định diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng theo khoản 1 

Điều này được thực hiện theo quy định tại mục V Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT. 

Điều 31. Cấp và ghi Giấy chứng nhận đối với trường hợp khu đất của một 

người sử dụng vào một mục đích nằm trên nhiều đơn vị hành chính 

1. Trường hợp khu đất thuộc phạm vi nhiều đơn vị hành chính phường, xã thì 

từng phần diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính được coi là một thửa đất có 

số hiệu theo tờ bản đồ địa chính của phường, xã có phần diện tích đất đó. 

2. Cấp một Giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích khu đất đó. Tại mục II của 

Giấy chứng nhận thể hiện từng thửa đất, tài sản gắn liền với đất thuộc từng phường, xã 

theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT.  

Điều 32. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất 

1. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất nộp hồ sơ để làm 

thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 

2. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 

2004 trở về sau thì người được giao đất, thuê đất không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận; việc cấp Giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được 

thực hiện gắn với thủ tục giao đất, cho thuê đất mà không tách thành thủ tục riêng.  

Điều 33. Về đất sử dụng ổn định quy định tại Điều 18 và 19 của Quy định 

này 

1. Đất sử dụng ổn định quy định tại Điều 18 và 19 của Quy định này là đất đáp 

ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời 

điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận 

hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 

với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận; 

b) Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại điểm a khoản này mà 

có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi đó không phát sinh tranh chấp về 

quyền sử dụng đất. 

2. Về việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng ổn định:  

a) Việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng ổn định được căn cứ vào ngày, tháng, 

năm sử dụng và mục đích sử dụng ghi trên một trong các giấy tờ quy định tại điểm a, 

b, c, d, đ, e, g, h, i, k khoản 2 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP. 



   

71 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

b) Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại 

điểm a khoản này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định 

được xác định theo giấy tờ có ghi ngày, tháng, năm sử dụng sớm nhất. 

c) Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 

này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng 

thì việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng ổn định được quy định tại Mục I Thông tư 

06/2007/TT-BTNMT. 

Điều 34. Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, việc cấp 

Giấy chứng nhận cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu  

1. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất, đối với việc 

tách thửa đất ở mới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch xây 

dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, diện tích đất ở tối thiểu 

được phép tách thửa và được cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số  12/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Việc cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu 

quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện theo Mục IV Thông tư số 06/2007/TT-

BTNMT, cụ thể như sau: 

a) Thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu qui định tại 

khoản 1 Điều này nhưng được hình thành từ trước ngày văn bản của Ủy ban nhân dân 

thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành nếu đủ 

điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai thì người sử 

dụng đất được cấp Giấy chứng nhận; việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó 

phải theo đúng quy định hiện hành.  

b) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện 

tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, nhưng đồng thời xin được hợp cùng thửa đất đó với 

thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện 

tích tối thiểu qui định tại các khoản 1 Điều này thì được phép tách thửa đồng thời với 

việc hợp thửa và được cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới. 

d) Không cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được hình thành do người sử 

dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày văn bản của UBND thành phố 

quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành trở về sau mà thửa 

đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp Giấy 

chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, 

tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất. 
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3. Cơ quan công chứng, chứng thực không được làm thủ tục công chứng, chứng 

thực chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều 

thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu 

theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

4. Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất tại các khu quy 

hoạch trên địa bàn thành phố để chuyển quyền sử dụng đất.  

Điều 35. Về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho người đang 

sử dụng đất  

Việc thu tiền sử dụng đất khi chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử 

dụng đất được thực hiện theo khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-

CP và Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP, cụ thể như sau:  

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến thời 

điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải 

nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4, điểm b, c khoản 2 

Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP.  

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở do tổ chức sử dụng đất được Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất, tự chuyển mục 

đích sử dụng đất sang làm đất ở và đã phân phối đất ở đó cho cán bộ, công nhân viên 

của tổ chức trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 

2004, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất theo 

quy định sau: 

a) Thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn 

mức giao đất ở; quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với hộ gia đình, cá nhân; 

lần giao đất sau thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố 

quy định và hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. 

b) Thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích ngoài hạn 

mức giao đất ở theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và hệ số điều chỉnh 

giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. 

3. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công 

nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 

40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định như trường hợp bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 

năm 1994 của Chính phủ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% 
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theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và hệ số điều chỉnh giá đất đối 

với diện tích vượt hạn mức giao đất ở tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm xây dựng nhà ở, nếu phù 

hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ở theo quy định của pháp luật, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia 

đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, thu tiền sử dụng 

đất bằng 50% theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối với phần diện 

tích đất trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất do Ủy ban nhân dân 

thành phố quy định và hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đối 

với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở. 

b) Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004, thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo giá đất do Ủy ban nhân dân 

thành phố quy định đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện 

tích ngoài hạn mức giao đất ở thu bằng 100% theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành 

phố quy định và hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. 

5. Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này thì khi nộp hồ sơ phải kèm theo Đơn cam 

kết về hạn mức đất ở (theo mẫu). 

Chương IV 

HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN   

Mục 1 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN 
 

Điều 36. Nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận  

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ và nhận Giấy 

chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND quận, huyện. 

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân 

tại xã nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn 

phòng UBND huyện Hòa Vang hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất. 

3. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền 

cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận 

thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 37. Quy định thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận 
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1. Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ được quy định như sau: 

a) Không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng 

nhận lần đầu. 

b) Không quá mười (10) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận 

khi được giao đất, được cho thuê đất, được cho thuê lại đất, được bố trí tái định, nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất; cấp đổi Giấy chứng nhận mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất. 

c) Không quá bảy (07) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng 

nhận không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

2. Thời gian quy định tại các khoản a, b và c khoản 1 Điều này không kể thời 

gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích 

đo địa chính thửa đất. 

3. Thời gian công khai kết quả thẩm tra quy định tại khoản 2 Điều này là mười 

lăm (15) ngày. Thời gian trích đo địa chính thửa đất quy định tại khoản 2 Điều này 

không quá năm (05) ngày làm việc.  
 

Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

Điều 38. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp 

thửa đất không có tài sản gắn liền với đất, hoặc có tài sản nhưng không có nhu 

cầu chứng nhận quyền sở hữu, hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của 

người khác 

1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ, gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); 

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 

và 3 Điều 16 của Quy định này (nếu có); 

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 

theo quy định của pháp luật (nếu có); 

d) Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản photocopy sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân 

dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh 

thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo 

quy định tại Luật Nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 

của Luật Đất đai, Nghị định 71/2010/NĐ-CP; 
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đ) Đối với tổ chức đang sử dụng đất: báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng 

đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, 

Điều 36 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; 

e) Hợp đồng thuê đất (trường hợp được Nhà nước cho thuê đất). 

g) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư của tổ chức sử dụng đất (bản sao có công chứng); 

- Đối với cơ sở tôn giáo phải có văn bản của tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo 

đề nghị, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã  nơi có đất về nhu cầu sử dụng 

đất của cơ sở tôn giáo đó, văn bản của Ban Tôn giáo thành phố xác nhận cơ sở tôn giáo 

được nhà nước cho phép hoạt động. 

- Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích 

quốc phòng, an ninh thì phải có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố, trong đó 

có tên đơn vị đề nghị chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền,…hoặc quyết định về vị trí đóng quân của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an, nay được Ủy ban nhân dân phường, xã  nơi có đất xác nhận đã sử 

dụng ổn định, không có tranh chấp. 

h) Bản trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chính 

quy. 

2.  Trình tự và thời gian thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã, thì Ủy ban nhân dân 

xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

- Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh 

chấp quyền sử dụng đất; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định 

tại các khoản 1, 2, và 3 Điều 16 của Quy định này thì kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc 

và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt. Thời gian giải quyết không quá 

ba (03) ngày làm việc;  

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại 

điểm này, Ủy ban nhân dân xã phải thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực 

hiện trích đo địa chính thửa đất; 

- Công bố công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai 

(thời gian công khai kết quả kiểm tra này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục 
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cấp Giấy chứng nhận); Sau khi kết thúc công bố công khai kết quả kiểm tra, Uỷ ban 

nhân dân xã gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký nơi có đất. 

b) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng 

UBND quận, huyện, không quá hai (02) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký chuyển hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân phường, xã để lấy ý kiến xác nhận, 

công bố công khai kết quả theo yêu cầu tại điểm a khoản này (thời gian thực hiện 

chuyển hồ sơ này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận) 

c) Trong thời gian không quá bảy (07) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký thực hiện các công việc:  

- Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều 

kiện hay không đủ điều kiện vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 

- Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ kèm theo 

trích lục bản đồ địa chính, gửi Văn phòng đăng ký một cấp; đồng thời gửi số liệu địa 

chính và tài sản gắn liền với đất đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối 

với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của 

pháp luật; 

- Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy 

chứng nhận (trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng UBND 

quận, huyện) hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân xã để trao cho người 

được cấp giấy chứng nhận (trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã). 

d) Thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký một cấp là không quá bốn (04) 

ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký, Văn phòng 

đăng ký một cấp có trách nhiệm trình hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy 

chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất); 

đ) Không quá hai (02) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy 

chứng nhận và chuyển trả cho Văn phòng đăng ký một cấp.  

e) Thời gian thực hiện tại cơ quan Thuế là không quá hai (02) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất của Văn phòng 

đăng ký. 

Điều 39. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp 

tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 

1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ, gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); 

b) Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu 

nhà theo quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 13 của Quy định này, trường hợp 
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chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công 

trình xây dựng theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 14 của Quy định này, trường 

hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp giấy tờ về quyền sở 

hữu rừng cây theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 15 Quy định này; 

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật (nếu có); 

d) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định 

tại điểm b khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng); 

đ) Bản trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chính 

quy. 

e) Bản photocopy sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân. Đối với người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được 

sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

2.  Trình tự và thời gian thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã, thì Ủy ban nhân dân 

xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

- Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh 

chấp quyền sở hữu tài sản; Kiểm tra, xác nhận vào sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây 

dựng (trừ trường hợp sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng đã có xác nhận của tổ chức 

có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ). Thời gian 

giải quyết không quá ba (03) ngày làm việc;  

- Công bố công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai 

(thời gian công khai kết quả kiểm tra này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận); Sau khi kết thúc công bố công khai kết quả kiểm tra, Uỷ ban 

nhân dân xã gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký nơi có đất. 

b) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng 

UBND quận, huyện, không quá hai (02) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký chuyển hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân phường, xã để lấy ý kiến xác nhận, 

công bố công khai kết quả theo yêu cầu tại điểm a khoản này (thời gian thực hiện 

chuyển hồ sơ này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận) 

c) Trong thời gian không quá bảy (07) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký thực hiện các công việc:  

- Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác định đủ điều 

kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào đơn đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận; 
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Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan 

quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện. Thời 

gian thực hiện tại cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông 

nghiệp là không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký (thời gian thực hiện xác minh này không tính vào thời 

gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận); 

- Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ kèm theo 

trích lục bản đồ địa chính, gửi Văn phòng đăng ký một cấp; đồng thời gửi số liệu địa 

chính và tài sản gắn liền với đất đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối 

với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của 

pháp luật; 

- Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy 

chứng nhận (trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng 

UBND quận, huyện) hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân xã để trao cho 

người được cấp giấy chứng nhận (trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã). 

d) Thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký một cấp là không quá bốn (04) 

ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký, Văn phòng 

đăng ký một cấp có trách nhiệm trình hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy 

chứng nhận; 

đ) Không quá hai (02) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy 

chứng nhận và chuyển trả cho Văn phòng đăng ký một cấp.  

e) Thời gian thực hiện tại cơ quan Thuế là không quá hai (02) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất của Văn phòng 

đăng ký. 

Điều 40. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp 

người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng trồng 

1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ, gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); 

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 

và 3 Điều 16 của Quy định này (nếu có); 

c) Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu 

nhà theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 13 của Quy định này, trường hợp chứng nhận 

quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng, 

theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Quy định này, trường hợp chứng nhận quyền sở 
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hữu rừng trồng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây theo quy định tại khoản 1, 2, 

3, 5 và 6 Điều 15 của Quy định này; 

d) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật (nếu có); 

đ) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định 

tại các điểm b và c khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng); 

e) Bản trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chính 

quy; 

g) Đối với tổ chức đang sử dụng đất: báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất 

theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 

36 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; 

h) Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản photocopy sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân 

dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh 

thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

2.  Trình tự và thời gian thực hiện: 

Về trình tự và thời gian thực hiện theo khoản 2 Điều 38 và khoản 2 Điều 39 của 

Quy định này. 

Điều 41. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

của tổ chức đầu tư xây dựng  

1. Tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng có trách nhiệm nộp thay 

người mua nhà ở, người sử dụng đất một (01) bộ hồ sơ gồm:  

a) Đơn xin đề nghị cấp Giấy chứng nhận của người mua nhà ở, người sử dụng 

đất (theo mẫu); 

b) Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng; 

c) Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) 

của người mua nhà ở, người sử dụng đất; Đối với người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền 

với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; 

d) Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép 

đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư; 

đ) Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự 

án (trường hợp không có bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng này thì 
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phải có bản sao văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà ở, công trình xây 

dựng); 

e) Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức; 

g) Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp 

được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật); 

h) Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua (nếu có); 

i) Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng 

phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng mà không đo vẽ lại; trường hợp nhà 

chung cư thì có bản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng của 

tầng nhà có căn hộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể hiện rõ kích 

thước của căn hộ thì phải có bản vẽ mặt bằng của căn hộ đó; 

k) Trường hợp chuyển nhượng từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 (ngày Nghị định 

88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì phải có giấy tờ chứng minh việc chuyển 

nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản. 

Khi nộp bản sao các giấy tờ quy định tại điểm d, đ, g và h khoản này thì người 

nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc để cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu trừ 

trường hợp bản sao đã công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đồng thời cho 

nhiều chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì chỉ nộp một (01) bản đối với các giấy 

tờ quy định tại điểm d, đ, e, g và i khoản này và danh mục nhà ở, căn hộ, công trình 

xây dựng và các phần sở hữu riêng khác đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 

2.  Trình tự và thời gian thực hiện:  

Về trình tự và thời gian thực hiện theo quy định tại điểm c, d, đ và e khoản 2 

Điều 39 của Quy định này. 

Điều 42. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người trúng 

đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất 

1. Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng 

đất có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá, đấu thầu một (01) bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); 

b) Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân. Đối với người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng 

được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam; 
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c) Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất 

theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất đã có chứng thực hoặc công 

chứng theo quy định của pháp luật (bản sao) kèm theo bản vẽ thể hiện thửa đất; 

d) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 

khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất theo quy định; 

đ) Bản sao giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 13, 14, 15 

Quy định này (nếu có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu) đã có chứng thực hoặc công 

chứng theo quy định; 

e) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ đã có sơ 

đồ nhà ở, công trình xây dựng). 

2. Trình tự, thời gian thực hiện: 

a) Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; trích sao hồ sơ 

địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Văn phòng đăng ký một cấp.  

Trường hợp chưa có trích lục bản đồ, sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (đối với 

trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) thì trước khi 

thực hiện các công việc tại điểm này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực hiện trích đo 

địa chính thửa đất, sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (thời gian trích đo không quá 

ba ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận). 

b) Thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký một cấp là không quá bốn (04) 

ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký, Văn phòng 

đăng ký một cấp có trách nhiệm trình hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy 

chứng nhận; 

c) Không quá hai (02) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy 

chứng nhận và chuyển trả cho Văn phòng đăng ký một cấp để bàn giao cho Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký.  

d) Thời gian thực hiện tại cơ quan Thuế là không quá hai (02) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất của Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký. 

Chương V 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG  

SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

 

Điều 43. Các trường hợp được cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận hoặc xác 

nhận thay đổi sau khi đã cấp Giấy chứng nhận 
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1. Các trường hợp sau đây được cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận:  

a) Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; hợp nhiều tài sản gắn liền với đất 

của nhiều chủ sở hữu thành tài sản của một chủ sở hữu; 

b) Hình thành thửa đất mới trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần 

thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất 

thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép;  

c) Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế, khu công nghệ cao;  

d) Những biến động đối với toàn bộ hoặc một phần thửa đất, tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật; chia tách hoặc sáp nhập các tổ chức có sử dụng đất; thực hiện việc 

xử lý nợ theo thoả thuận trong hợp đồng thế chấp; thực hiện quyết định hành chính giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết 

định thi hành án của cơ quan thi hành án; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá 

đất, tài sản phù hợp pháp luật; thực hiện việc chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu 

tài sản gắn liền với đất; 

đ) Thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; 

e) Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

g) Giấy chứng nhận đã cấp bị ố nhèo, rách, hư hỏng; 

h) Giấy chứng nhận đã cấp bị mất; 

i) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp đổi Giấy 

chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 (ngày Thông tư số 17/2009/TT-

BTNMT có hiệu lực thi hành); 

k) Các trường hợp thay đổi theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, l, m, n và o 

khoản 2 Điều này mà người được cấp Giấy chứng nhận có nhu cầu cấp lại Giấy chứng 

nhận mới. 

2. Các trường hợp biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất được 

xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp:  

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài 
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sản gắn liền với đất mà không hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất, tài sản 

gắn liền với đất hoặc một phần thửa đất, tài sản gắn liền với đất;  

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên; 

c) Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;  

d) Người sử dụng đất đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

vào Giấy chứng nhận đã cấp; 

đ) Thay đổi thông tin về số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài 

sản gắn liền với đất; 

e) Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển công năng sử dụng của nhà ở, công 

trình xây dựng; 

g) Thay đổi thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu tài sản; 

h) Chuyển từ hình thức được Nhà nước cho thuê đất sang hình thức được Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

i) Thay đổi về hạn chế quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; 

k) Thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện; 

l) Thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) 

nhà, công trình; 

m) Thay đổi diện tích, nguồn gốc hồ sơ giao rừng sản xuất là rừng trồng; 

n) Đính chính nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do việc in 

hoặc viết Giấy chứng nhận; 

o) Giấy chứng nhận đã cấp có nhiều thửa đất mà người sử dụng đất chuyển quyền 

sử dụng một hoặc một số thửa đất. 

p) Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phù hợp với 

pháp luật, xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất. 

3. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất dưới các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

hoặc góp vốn hình thành pháp nhân mới đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền 

với đất trên Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền và 

cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền.  

Nếu bên nhận chuyển quyền có yêu cầu sử dụng Giấy chứng nhận của bên 

chuyển quyền thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký xác nhận chuyển quyền vào trang 3, 
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4 của Giấy chứng nhận đã cấp với nội dung: "Chuyển nhượng (hoặc Chuyển đổi, Để 

thừa kế,…) cho … (ghi tên và địa chỉ của bên nhận quyền) theo hồ sơ số … (ghi số 

thứ tự của hồ sơ đăng ký biến động)".  

4. Trường hợp chuyển quyền một phần diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với 

đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (nếu Giấy chứng nhận cấp cho một thửa đất); 

bên nhận chuyển quyền và bên chuyển quyền được cấp Giấy chứng nhận mới. 

Nếu bên chuyển quyền có yêu cầu sử dụng Giấy chứng nhận đã cấp thì Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký xác nhận vào trang 3, 4 của Giấy chứng nhận với nội dung 

“Thửa đất số…đã tách thửa để chuyển quyền theo hồ sơ số … (ghi số thứ tự của hồ sơ 

đăng ký biến động); diện tích không chuyển quyền là…m2 có số thửa mới là …"; trường 

hợp có chuyển quyền sở hữu một phần tài sản gắn liền với đất thì tiếp theo ghi các 

thông tin về phần tài sản còn lại không chuyển quyền. 

5. Trường hợp người sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức 

giao đất có thu tiền sử dụng đất thì nội dung xác nhận thay đổi vào mục IV của Trang 

bổ sung Giấy chứng nhận được ghi: “Chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử 

dụng đất từ ngày …/…/… theo hồ sơ số… (ghi số thứ tự của hồ sơ đăng ký biến động)”. 

Điều 44. Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng 

nhận đã cấp 

1. Thành phần và số lượng hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) Đơn đề nghị xác nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận 

(theo mẫu); 

b) Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

c) Giấy tờ để chứng minh việc tạo lập tài sản hợp pháp: 

- Giấy tờ theo quy định tại Điều 13 của Quy định này nếu tài sản là nhà ở; 

- Giấy tờ theo quy định tại Điều 14 của Quy định này nếu tài sản là công trình 

xây dựng;  

- Giấy tờ theo quy định tại Điều 15 của Quy định này nếu tài sản là rừng sản 

xuất. 

d) Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); 

đ) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (nếu có); 

e) Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
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2. Trình tự, thời gian thực hiện: Thực hiện theo điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 

39 của Quy định này. 

Điều 45. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

1. Việc đính chính nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện 

sau khi có đơn đề nghị hoặc phản ánh của người được cấp Giấy chứng nhận hoặc có 

văn bản của tổ chức, cá nhân có liên quan về việc phát hiện nội dung sai sót trên Giấy 

chứng nhận.  

2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách 

nhiệm kiểm tra, ghi nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm q 

khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT để Văn phòng đăng ký một cấp 

xác nhận.  

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp 

Giấy chứng nhận mới hoặc trường hợp có nhiều nội dung đính chính thì Văn phòng 

đăng ký một cấp trình Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp Giấy chứng nhận mới. Thời 

gian cấp đổi Giấy chứng nhận thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều 37 Quy định này. 

Điều 46. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 

1. Trong trường hợp có biến động phải cấp đổi lại Giấy chứng nhận thì không 

phải ra thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất, sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; Văn phòng Đăng ký có trách nhiệm đóng dấu “đã thu hồi” tại 

trang 2 bản chính Giấy chứng nhận để đưa vào hồ sơ lưu trữ sau khi cấp Giấy chứng 

nhận. 

2. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp mà có văn bản của cơ quan điều tra, cơ 

quan thanh tra kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, nếu 

kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; 

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự kiểm 

tra và phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra. Nếu qua thẩm tra có kết luận 

là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận ra 

quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp 

luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận. Cơ 

quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy 

định tại điểm b khoản này. 



   

86 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

3. Trường hợp cả thửa đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 38 Luật Đất đai hoặc 

trường hợp sạt lở tự nhiên đối với cả thửa đất, thì Sở Tài nguyên và Môi trường ra 

thông báo thu hồi Giấy chứng nhận. 

4. Trường hợp đã có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi 

Giấy chứng nhận, nhưng không thu hồi lại được và trường hợp Giấy chứng nhận bị 

mất, thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy và chấm dứt giao dịch đối với 

Giấy chứng nhận đó; đồng thời chỉ đạo Văn phòng đăng ký cập nhật hồ sơ địa chính 

và cơ sở dữ liệu địa chính. 

5. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp không thuộc 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này chỉ thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án 

Nhân dân đã có hiệu lực thi hành. 

6. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật mà Giấy chứng nhận đó 

đã được cấp từ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 47. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp 

Giấy chứng nhận bị mất 

1. Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu); 

b) Việc nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất được thực hiện 

sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đăng tin về việc mất Giấy chứng nhận trên phương 

tiện thông tin đại chúng ở địa phương (đối với trường hợp của tổ chức trong nước, tổ 

chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc kể 

từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (đối với trường hợp của hộ gia đình và cá nhân trong nước). 

Trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải có giấy tờ chứng 

minh đã đăng tin mất, giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có giấy xác nhận 

của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. 

2. Trình tự và thời gian thực hiện: 

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký kiểm tra hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì báo cáo lại việc 

Giấy chứng nhận đã bị mất, trình Văn phòng đăng ký một cấp viết Giấy chứng nhận 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Trong thời gian hai (02) ngày làm việc, Văn phòng 

đăng ký một cấp trình Sở Tài nguyên và Môi trường; Trong thời gian hai (02) ngày 
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làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp và ký 

Giấy chứng nhận mới. 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận. 

Điều 48. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho trường hợp 

Giấy chứng nhận đã cấp bị ố nhòe, rách, hư hỏng 

1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu); 

b) Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

2. Trình tự và thời gian thực hiện: 

Về trình tự và thời gian thực hiện theo khoản 2 Điều 47 của Quy định này. 

Điều 49. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp 

thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất   

Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 84/2007/NĐ-

CP, thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 

liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật), cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có: 

a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất;  

b) Giấy chứng nhận; trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất 

quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải 

có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-

CP; 

c) Trường hợp tách thửa đất theo quy hoạch chi tiết phân lô thì phải có hồ sơ phê 

duyệt quy hoạch chi tiết kèm theo; 

2. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất được thực hiện 

như sau: 

a) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp 

theo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND quận, huyện có trách 

nhiệm chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký để chuẩn bị hồ sơ địa chính; 

b) Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày 

nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi 

đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và gửi đến 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hồ sơ của tổ chức. Đối với trường hợp cần phải 

trích đo địa chính thì được cộng thêm thời gian không quá bảy (07) ngày làm việc. 

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích 

lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra việc tách hợp thửa đất, nếu đủ 

điều kiện thì chuyển lại hồ sơ để Văn phòng đăng ký một cấp viết Giấy chứng nhận và 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.  

d) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ 

trình, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận; 

3. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì căn cứ quyết 

định thu hồi đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm thực hiện việc tách thửa 

theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.  

Điều 50. Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư 17/2009/TT-

BTNMT và Điều 4 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT. Về trách nhiệm thực hiện của Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định tại Điều 23 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT 

thì do Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực hiện.    

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 

liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

Điều 51. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 24 Thông tư 17/2009/TT-

BTNM. Về trách nhiệm thực hiện của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định 

tại Điều 24 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT thì do Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực 

hiện. 

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (05) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 52. Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư  17/2009/TT-

BTNMT. Về trách nhiệm thực hiện của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định 
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tại Điều 25 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT thì do Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực 

hiện. 

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá một (01) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 53. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 17/2009/TT-

BTNMT ngày 21/10/2009. Về trách nhiệm thực hiện của Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất quy định tại Điều 26 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT thì do Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký thực hiện. 

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 54. Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 27 Thông tư 17/2009/TT-

BTNMT. Về trách nhiệm thực hiện của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định 

tại Điều 27 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT thì do Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực 

hiện. 

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá một (01) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 55. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý 

hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư 17/2009/TT-

BTNMT. Về trách nhiệm thực hiện của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định 

tại Điều 28 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT thì do Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực 

hiện. 

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 

liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

Điều 56. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi 

tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, 
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tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về rừng 

cây 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư 17/2009/TT-

BTNMT và Điều 5 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT. Về trách nhiệm thực hiện của Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định tại Điều 29 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT 

và Điều 5 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT thì do Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực 

hiện. 

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (05) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 

liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

Điều 57. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với 

trường hợp không phải xin phép 

1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 

181/2004/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT. Về trách nhiệm thực hiện 

của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định tại Điều 133 Nghị định số 

181/2004/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT thì do Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký thực hiện. 

2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (05) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 58. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp 

phải xin phép 

Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 181/2004/NĐ-

CP và Điều 8 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có: 

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;  

b) Giấy chứng nhận; 

c) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người 

xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.  

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực 

địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi 

tiết; trích sao hồ sơ địa chính. 

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường (nếu người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân), gửi 
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cho Văn phòng đăng ký một cấp để trình Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu người sử 

dụng đất là tổ chức) và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài 

chính.  

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân quận, 

huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Phòng Tài nguyên và Môi trường ký lại hợp đồng thuê 

đất đối với trường hợp thuê đất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức sử dụng đất; Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại hợp đồng thuê đất đối 

với trường hợp thuê đất. 

5. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này 

không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực 

hiện nghĩa vụ tài chính). 

Điều 59. Trình tự, thủ tục đăng ký và xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất  

Về trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký và xoá đăng ký thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18  tháng 11 năm 2011 của Liên Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền, hồ sơ, thủ 

tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Về trách nhiệm thực 

hiện của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quy định tại Thông tư liên tịch số 

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT thì do Chi nhánh Văn phòng đăng ký thực hiện. 

Điều 60. Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký biến động sau khi cấp Giấy 

chứng nhận 

Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND quận, huyện.  

Điều 61. Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp 

Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất 

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa 

đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày 

làm việc; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính được tăng thêm không quá bảy (07) ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đăng ký 

biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 
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13, 14, 15, các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Quy định này thì thời gian thực hiện thủ tục 

hành chính được tăng thêm không quá mười (10) ngày làm việc. 

Điều 62. Lệ phí, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, đo đạc bổ sung tài 

sản gắn liền với đất và đăng ký biến động  

1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: áp dụng mức thu theo quy định tại Quyết định 

số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố về quy định 

mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: áp dụng mức thu theo quy định tại 

Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của UBND thành phố về 

quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

và Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2010 của UBND thành 

phố về sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 

01 năm 2004 của UBND thành phố về quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

3. Phí đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất: áp dụng đơn giá sản phẩm đo đạc 

bổ sung tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 

02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố về Ban hành 

Bộ đơn giá đo đạc địa chính. 

4. Phí đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền 

với quyền sử dụng đất: áp dụng mức thu theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 63. Trách nhiệm của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất  

1. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân người 

nước ngoài phải thực hiện kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định này. 

Mọi trường hợp cản trở việc kê khai, cố tình không kê khai hoặc kê khai không đúng 

sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.    

2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về đất đai. 
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3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận và đăng 

ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Điều 64. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân 

quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy định này. Tổng hợp, kịp thời 

báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết những vướng mắc (nếu có) trong quá 

trình thực hiện; 

2. Hướng dẫn sử dụng các mẫu giấy tờ, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận và 

các mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành Giấy chứng nhận; Ký cấp Giấy chứng nhận 

cho tất cả các đối tượng, bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; hộ gia 

đình; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo. 

3. Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức kiểm 

tra, thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử dụng đất; 

4. Xử lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý và kiến nghị xử lý vi phạm 

quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử dụng đất; 

5. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc đo đạc lập bản đồ địa 

chính gắn với việc lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận; tăng cường năng lực, 

trang thiết bị, củng cố tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận và 

việc đăng ký, chỉnh lý biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận. 

6. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng dự 

toán chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, 

xây dựng hồ sơ địa chính và chỉnh lý biến động, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt. 

7. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký một cấp lập, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ 

sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý hồ sơ địa chính và cung cấp thông tin 

đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ. 

8. Định kỳ báo cáo Tổng cục Quản lý Đất đai và Ủy ban nhân dân thành phố về 

tình hình cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 

Điều 65. Trách nhiệm của Sở Xây dựng  

1. Công bố và cung cấp hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng ở các quận, huyện, 

phường, xã và các dự án quy hoạch chi tiết xây dựng (dự án do Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt) cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận, huyện (kể 

cả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch) để thực hiện nội dung liên quan tại Quy định này. 
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2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan của thành phố và Ủy ban 

nhân dân quận, huyện hướng dẫn xác định cấp (hạng) nhà, công trình xây dựng, đo vẽ 

nhà, công trình xây dựng, xác nhận sơ đồ nhà, công trình xây dựng để tổ chức thực 

hiện; 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân  các 

quận, huyện hướng dẫn cụ thể các tài sản không được cấp giấy chứng nhận theo khoản 

6 Điều 11 của Quy định này; hướng dẫn xử lý để cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến 

động đối với các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, sai thiết kế hoặc không 

phù hợp quy hoạch và dự án đầu tư đã được phê duyệt; 

4. Quản lý, bảo quản bản sao Giấy chứng nhận về sở hữu nhà ở, công trình xây 

dựng và tổng hợp để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành; 

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết vướng mắc 

liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận, trả lời văn bản đề nghị của Văn phòng 

đăng ký một cấp. 

Điều 66. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 

quận, huyện hướng dẫn loại cây lâu năm được cấp Giấy chứng nhận. 

2. Cung cấp thông tin về phạm vi hành lang bảo vệ đê, sông, kênh, mương thủy lợi, 

quy hoạch thoát lũ cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Quản lý bản sao Giấy chứng nhận và tổng hợp để phục vụ yêu cầu quản lý 

nhà nước của ngành. 

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc liên quan 

đến cấp Giấy chứng nhận, trả lời văn bản đề nghị của Văn phòng đăng ký một cấp. 

Điều 67. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp dự toán chi sự nghiệp tài 

nguyên và môi trường, bố trí kinh phí phục vụ công tác đo đạc lập bản đồ địa chính 

gắn với việc lập hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động và xây dựng hồ sơ địa chính, cấp 

Giấy chứng nhận báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành 

phố xem xét, quyết định. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chính sách pháp luật của Nhà 

nước. 
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3. Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra việc thu phí, lệ phí và thực hiện 

chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 68. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nghiệp vụ cho 

các Phòng Công chứng, Uỷ ban nhân dân phường, xã trong việc công chứng, chứng 

thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

theo quy định. 

2. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố để thực hiện các biện pháp phát 

triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương để đáp ứng yêu cầu công chứng hợp 

đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất; xem xét, đề nghị chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng ở địa 

bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng. 

Điều 69. Trách nhiệm của Cục Thuế thành phố 

1. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính: lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi cấp Giấy chứng nhận 

hoặc khi xác nhận biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ 

tục thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

3. Chỉ đạo Chi cục Thuế quận, huyện tổ chức thu nộp nghĩa vụ tài chính khi cấp 

Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 70. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan 

1. Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách 

nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung Quy định này. 

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cung cấp thông tin về phạm 

vi quy hoạch,  phạm vi hành lang bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

để phục vụ cho việc cấp Giấy chứng nhận. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố có trách nhiệm cung cấp 

thông tin về đất quốc phòng, an ninh, hành lang bảo vệ các công trình an ninh, quốc 
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phòng. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đăng ký cấp Giấy 

chứng nhận cho các đơn vị lực lượng vũ trang đang sử dụng đất theo quy định. 

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm xác nhận cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được Nhà nước 

cho phép hoạt động; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân quận, huyện giải quyết vướng mắc (nếu có) khi lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

theo quy định. 

5. Cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu đủ số tiền sử dụng đất và các 

khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp khác vào ngân sách Nhà nước ngay trong ngày nộp 

tiền của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính; kiểm tra và xử lý phạt nộp 

chậm theo quy định đối với trường hợp quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất cũng như các 

khoản nghĩa vụ tài chính khác ghi trên thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. 

Điều 71. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân quận, huyện  

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện Quy định 

này trên địa bàn quận, huyện. 

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã , Phòng Tài nguyên và Môi trường 

tổ chức thực hiện Quy định này. 

3. Kịp thời báo cáo những vướng mắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng 

hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Điều 72. Trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký một cấp 

1. Tổ chức thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận đăng ký biến động vào Giấy chứng 

nhận đã cấp; xây dựng và cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu 

địa chính đối với tất cả các loại đối tượng tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn 

thành phố.  

2. Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Văn phòng đăng 

ký cấp tỉnh và nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký cấp huyện theo quy định của pháp 

luật hiện hành.  

Điều 73. Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký  

Chi nhánh Văn phòng đăng ký có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Văn 

phòng đăng ký một cấp trong phạm vi địa bàn được giao quản lý, bao gồm: Thực hiện 

thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đối với tất cả các tổ chức 

và cá nhân trong phạm vi địa bàn quản lý; kiểm tra điều kiện đăng ký; chuẩn bị hồ sơ 

để trình cơ quan thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận; xác nhận thay đổi vào Giấy 
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chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng 

nhận mới; cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính; 

quản lý hồ sơ địa chính và cung cấp thông tin đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo 

định kỳ. 

Điều 74. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân phường, xã  

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về đất đai, nhà ở của Nhà 

nước đến nhân dân trong phường, xã ;  

2. Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, xây dựng nhà, tình trạng sử 

dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

xác nhận đó; UBND xã tổ chức tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất theo đúng thời gian quy định.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã  phải trực tiếp phụ trách và chịu trách 

nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân thành phố về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nhà, đất trên địa bàn do mình 

quản lý; chỉ được uỷ quyền cho Phó Chủ tịch giải quyết các công việc cụ thể về công 

tác quản lý nhà, đất trên địa bàn khi đi vắng theo qui định của pháp luật. 

3. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, 

chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn 

kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục 

đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất 

trước khi vi phạm.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã  chịu trách nhiệm kiểm tra, tổ chức tháo 

dỡ ngay các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. Trường hợp phức tạp phải báo 

cáo ngay cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện để kịp thời xử lý. Nếu để kéo dài 

và phát sinh thêm tình huống phức tạp thì phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp 

luật. 

Điều 75. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận, 

đăng ký biến động có trách nhiệm nghiên cứu, nắm vững nội dung quy định này; nếu 

vì động cơ cá nhân, tư lợi, thiếu tinh thần trách nhiệm làm sai lệch hồ sơ, thì tùy theo 

mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

 

  



   

98 CÔNG BÁO/Số 13 + 14 + 15 + 16/Ngày 30-8-2012  

 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 76. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc kê khai, đăng ký 

cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận thì tùy theo 

tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 

sự, trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật; 

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền 

hà, sách nhiễu, thực hiện công việc được giao chậm thời gian theo quy định hoặc làm 

sai lệch số liệu để cấp giấy chứng nhận thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị 

xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại về vật chất 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; 

3. Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy định 

này thì được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

Điều 77. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền khiếu nại việc thi hành không đúng 

Quy định này.  

2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành về giải quyết khiếu nại. 

Điều 78. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, 

các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về Uỷ ban nhân dân thành phố thông 

qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp xem xét điều chỉnh, sửa đổi cho phù 

hợp./. 
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

      CHỦ TỊCH 

 

       Văn Hữu Chiến 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_________________________ 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          _________________________________________________ 

Số:  4727 /QĐ-UBND                  Đà Nẵng, ngày  15  tháng 6 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp hạng di tích cấp thành phố (Đình Phú Thượng) 
________________________________ 

 

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 Luật di sản văn hóa ban hành năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật di sản văn hóa ban hành năm 2009; 

Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp 

hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng 

tại Tờ trình số 363/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay xếp hạng di tích Đình Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng là di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. 
 

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết 

định này thực hiện việc quản lý, bảo vệ di tích theo quy định của pháp luật về di sản 

văn hóa. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản văn hóa, Chủ tịch UBND huyện Hòa 

Vang, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Xuân Anh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 4858 /QĐ-UBND                   Đà Nẵng, ngày 19  tháng 6 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho người vận động, 

người thực hiện kế hoạch hoá gia đình 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1087/TTr-SYT ngày 04 tháng 6 năm 

2012 (trên cơ sở Công văn số 529/STC-HCSN ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Sở Tài 

chính), 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho người vận động, người thực hiện kế 

hoạch hoá gia đình trên địa bàn thành phố áp dụng kể từ ngày 01/7/2012, cụ thể như 

sau: 

                                                                              Đơn vị tính: đồng/ca. 

Stt Đối tượng Mức chi bồi dưỡng 

1 Người tự nguyện đình sản 700.000 

2 Người vận động đình sản 50.000 

3 Người thực hiện đặt dụng cụ tử cung 50.000 
 

Điều 2. Giao Sở Y tế làm việc với Sở Tài chính để trình UBND thành phố phê 

duyệt bổ sung phần chênh lệch kinh phí thực hiện mức chi bồi dưỡng theo Điều 1, 

Quyết định này kể từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/12/2012; đồng thời, bố trí kinh phí 

thực hiện vào dự toán chi ngân sách ngay từ đầu năm kể từ năm 2013 trở đi. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Huỷ bỏ Quyết định 

số 3735/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 

 
                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                         CHỦ TỊCH 
  
                       Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6696 /QĐ-UBND 

 

   Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8  năm 2012 

 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ 

quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính 

phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch 

thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính về 

việc Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 

của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh 

toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06 tháng 06 

năm 2011 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn lập và quản 

lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường 

thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng vốn ngân 

sách Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

1404/SGTVT-TCKT ngày 05 tháng 7 năm 2012, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định về cấp và thanh toán kinh phí đặt 

hàng dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông 

vận tải, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.                                                                    

 

 CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

        
 

QUY ĐỊNH 

Về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ 

quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6696  /QĐ-UBND ngày  17  tháng 8  năm 2012 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định việc cấp phát, thanh toán kinh phí đặt hàng của cơ quan 

được giao nhiệm vụ với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp (gọi tắt là đơn vị nhận đặt 

hàng) thực hiện dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Các hoạt động dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ quy định tại Quy định này bao 

gồm các công tác dịch vụ sau: 

a) Đối với các loại đường thực hiện các nội dung sau: 

* Công tác quản lý:  

Tuần tra, kiểm tra thường xuyên; kiểm tra hàng tháng; kiểm tra định kỳ năm; kiểm 

tra khẩn cấp; trực bão lũ; cập nhật số liệu cầu đường và thu thập tình hình bão lũ; phát 

cây, cắt cỏ; khơi rãnh khi trời mưa; nắn sửa cọc tiêu, biển báo, dải phân làn; thông thoát 

nước cho cầu nhỏ L ≤ 25m và cống các loại; thanh thải lòng sông, suối, phát cây; vệ 

sinh mặt, mố, lan can các cầu nhỏ L ≤ 25m và cống các loại; sửa chữa nhỏ công trình 

cầu nhỏ L ≤ 25m và cống các loại. 

* Công tác bảo dưỡng thường xuyên: 

Sửa chữa vỉa hè; sơn biển báo và cột các loại; bổ sung biển báo; dán lại lớp phản 

quang biển báo; đắp phụ nền, lề đường; bạt lề đường; hót sụt nhỏ; đào rãnh dọc, rãnh 

ngang; sơn cột tiêu, mốc, cọc H, km, lan can, tường hộ lan; bổ sung cọc tiêu, cột km, 

cọc H, mốc lộ giới, tường hộ lan; quét vôi cọc tiêu, cột km, đầu cống, lan can; sửa hư 

hỏng nhỏ (ổ gà, bong bật, lún cục bộ…); xử lý rạn chân chim; xử lý cao su, sình lún. 

b) Đối với các cầu có chiều dài ≥ 25m thực hiện các nội dung sau: 

* Công tác quản lý: 

Tuần tra, kiểm tra; thanh thải lòng sông; vệ sinh mặt cầu; vệ sinh mố cầu; vệ sinh 

gối, trụ cầu; quản lý hồ sơ trên vi tính; phát quang cây, cỏ; sửa chữa khe co giãn; sửa 

chữa mốc cao độ, lộ giới. 
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* Công tác bảo dưỡng thường xuyên: 

Sửa chữa lan can, cọc tiêu; sửa chữa tứ nón; sửa chữa đường vào cầu; sơn quét 

vôi lan can; sơn biển báo.  

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí sử dụng từ ngân sách thành phố Đà Nẵng cấp. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Thẩm quyền thực hiện công tác đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì 

đường bộ 

1. UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải lập dự toán cho từng nội dung 

công việc đặt hàng về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. 

2. Căn cứ vào dự toán được duyệt  Sở Giao thông vận tải thực hiện ký hợp đồng 

đặt hàng quản lý, bảo trì đường bộ.   

3. Căn cứ hợp đồng đặt hàng đã được ký kết, đơn vị nhận đặt hàng có trách 

nhiệm thực hiện các nội dung công việc về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành 

phố đảm bảo đúng yêu cầu theo quy định. 

4. Khi kết thúc các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng, Sở Giao thông vận tải chủ trì, 

tổ chức thanh lý hợp đồng đặt hàng với đơn vị nhận đặt hàng. 

Điều 4. Đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì đường bộ 

Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ vào định mức kinh tế, kỹ thuật lập đơn giá 

sản phẩm dịch vụ công ích trong quản lý bảo trì đường bộ gửi Sở Tài chính thẩm định 

trình UBND thành phố phê duyệt. 

Điều 5. Công tác lập, thẩm định, giao và phân bổ kinh phí thực hiện công 

tác quản lý, bảo trì đường bộ 

1. Lập dự toán: 

a) Căn cứ lập dự toán: 

- Căn cứ vào định mức, đơn giá dịch vụ bảo trì đường bộ của cơ quan có thẩm 

quyền ban hành. 

- Căn cứ khối lượng công việc đã thực hiện năm thực hiện và dự kiến tình hình 

thực tế về yêu cầu quản lý bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn thành phố của năm 

kế hoạch. 

b) Lập dự toán: Kinh phí thực hiện đặt hàng dịch vụ quản lý,bảo trì đường bộ 

được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giao thông vận tải trong dự toán chi ngân sách 

thành phố.  

- Hàng năm Sở Giao thông vận tải có tránh nhiệm lập dự toán chi tiết kinh phí 

đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ gửi Sở Tài chính xem xét trình UBND thành 
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phố để bố trí dự toán ngân sách hàng năm theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà 

nước. 

2. Thẩm định dự toán đặt hàng:  Sở Giao thông vận tải lập dự toán kinh phí đặt 

hàng chi tiết theo từng loại sản phẩm dịch vụ gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND 

thành phố phê duyệt.  

3. Dự toán phát sinh và đột xuất: 

a) Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khối lượng được UBND thành phố 

chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lập dự toán phát sinh gửi Sở Tài chính thẩm tra 

trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung để làm cơ sở thực hiện và nghiệm thu thanh 

quyết toán. 

b) Đối với các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý, duy tu sửa chữa hệ thống 

giao thông phát sinh đột xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố, trước khi thực hiện 

phải có biên bản khảo sát, xác nhận giữa Sở Giao thông vận tải với đơn vị nhận đặt 

hàng để bổ sung vào dự toán đầu năm để làm cơ sở thanh quyết toán năm hoặc lập hồ 

sơ dự toán, thanh toán, quyết toán riêng cho từng công trình.  

Điều 6. Quản lý, giám sát và nghiệm thu 

1. Về công tác quản lý, giám sát:  

- Sở Giao thông vận tải thành phố thực hiện chức năng quản lý, giám sát, kiểm 

tra quá trình thực hiện hợp đồng đặt hàng cả về thời gian và khối lượng, chất lượng đối 

với các hoạt động dịch vụ quản lý bảo trì đường bộ mà đơn vị nhận đặt hàng thực hiện.  

        - Việc kiểm tra, giám sát phải được tổ chức định kỳ và đột xuất, đảm bảo đúng 

các yêu cầu về kỹ thuật được quy định trong hồ sơ và hợp đồng đặt hàng. 

      2. Về nghiệm thu: 

a) Thời gian nghiệm thu:  

- Công tác nghiệm thu được tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý, đột xuất hoặc 

sau khi hoàn thành hạng mục công việc. 

- Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể thời gian nghiệm thu. 

b) Thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu, hồ sơ nghiệm thu: 

- Thành phần nghiệm thu: Gồm bộ phận giám sát của Sở Giao thông vận tải, các 

phòng, ban chuyên môn trực tiếp của Sở Giao thông vận tải và đơn vị nhận thực hiện 

hợp đồng đặt hàng. 

- Nội dung nghiệm thu: Các công việc đặt hàng đã được thực hiện trong tháng, 

quý, hoặc cả năm theo hồ sơ và hợp đồng đặt hàng quy định. 

- Hồ sơ nghiệm thu gồm: Biên bản nghiệm thu, bảng khối lượng đã hoàn thành 

đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hồ sơ quyết 

toán, nhật ký...và các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải. 

  Điều 7. Về cấp phát, thanh toán và quyết toán 
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1. Cấp phát kinh phí:  

     Hàng quý, căn cứ vào giá trị hợp đồng ký kết, trên cơ sở đề nghị của đơn vị nhận 

đặt hàng, Sở Giao thông vận tải tạm ứng kinh phí đầu quý với mức tối đa không quá 

60% giá trị hợp đồng. 

          - Cuối quý thanh toán 100% giá trị khối lượng công việc thực hiện trên cơ sở có 

đầy đủ các hồ sơ sau:  

+ Quyết toán khối lượng công việc hoàn thành (chi tiết theo từng sản phẩm); hồ 

sơ quyết toán được Sở Giao thông vận tải thẩm định khối lượng, đơn giá và giá trị 

quyết toán. 

+ Hồ sơ quyết toán bao gồm: Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng, bảng 

thanh toán khối lượng. 

2. Thủ tục thanh, quyết toán: 

- Sở Giao thông vận tải thực hiện theo hình thức chuyển khoản cho đơn vị nhận 

đặt hàng. 

- Hồ sơ thanh quyết toán gồm: Quyết định phê duyệt kết quả đặt hàng (hoặc giao 

kế hoạch), hợp đồng kinh tế thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ, biên bản nghiệm thu 

khối lượng, chất lượng; bảng thanh toán khối lượng; phiếu giá. 

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm lập hồ sơ thanh quyết toán, gửi Kho bạc 

Nhà nước thực hiện kiểm soát chi và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí theo quy 

định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Sở Giao thông Vận tải 

1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện để 

lập dự toán đặt hàng dịch vụ bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố gửi Sở Tài chính 

thẩm định. 

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ 

trên địa bàn thành phố. 

3. Thực hiện ký hợp đồng đặt hàng với đơn vị nhận đặt hàng và thanh quyết toán 

kinh phí thực hiện theo quy định. 

4. Xây dựng quy trình nghiệm thu (thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung 

nghiệm thu...), tổ chức nghiệm thu khối lượng sản phẩm dịch vụ bảo trì đường bộ hoàn 

thành. 

5. Tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán. Đồng thời, tổng hợp báo cáo quyết 

toán kinh phí thực hiện đặt hàng bảo trì đuờng bộ trên địa bàn thành phố gửi Sở Tài 

chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
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6. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc lựa chọn nhà thầu có đủ 

năng lực thực hiện công việc được giao và kết quả thực hiện công tác bảo trì đường bộ 

trên địa bàn thành phố. 

7. Tham mưu UBND thành phố về xây dựng và điều chỉnh định mức kinh tế kỹ 

thuật, trình các Bộ có thẩm quyền phê duyệt, và trình UBND thành phố phê duyệt thay 

đổi đơn giá dịch vụ bảo trì đường bộ theo đúng quy định. 
 

Điều 9. Sở Tài chính 

- Thẩm định dự toán kinh phí đặt hàng công tác dịch vụ quản lý, bảo trì đường 

bộ do Sở Giao thông vận tải lập trình UBND thành phố phê duyệt. 

 - Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm để tham mưu UBND thành 

phố bố trí kinh phí thực hiện dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố 

theo đúng quy định. 

- Thẩm định quyết toán kinh phí đặt hàng hàng năm do Sở Giao thông vận tải 

lập. 
 

 

Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, 

phát sinh mới, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng 

hợp báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp theo thực tế./. 

  
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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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 
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