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Số: 248/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về khen thưởng trong hoạt động 

 khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 11 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 
2013; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
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Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa 
học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh 
thiếu niên nhi đồng; 

Xét Tờ trình số 4351/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019  của UBND thành 
phố về việc quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành 
phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân 
thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục và hình thức khen 

thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động 

khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành tích về giải thưởng chất 
lượng quốc gia được khen thưởng cho tổ chức, doanh nghiệp; các thành tích khác được 
khen thưởng cho tác giả. 

Điều 3. Nguyên tắc xét thưởng 
1. Chính xác, công khai, khách quan, công bằng, kịp thời. 
2. Mỗi thành tích chỉ được xét khen thưởng một lần theo Nghị quyết này, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố không thưởng thêm đối với các trường hợp đã được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng trước đó. 

3. Kết hợp chặt chẽ việc động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật 
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chất. 
4. Đảm bảo thủ tục hồ sơ, quy trình xét duyệt và thời gian đề nghị xét khen 

thưởng theo quy định. 
5. Không xem xét các hồ sơ đang có tranh chấp về quyền tác giả hoặc có khiếu 

nại, tố cáo về nội dung và kết quả liên quan đến hồ sơ xét khen thưởng. 
6. Việc đăng ký đề nghị xét khen thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. 
7. Các tổ chức, cá nhân đề nghị xét khen thưởng chịu trách nhiệm về tính trung 

thực đối với các hồ sơ của mình và tuân thủ các quy định hiện hành. 
Chương II 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG, 
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng 
1. Công trình khoa học và công nghệ 
a) Công trình khoa học và công nghệ cấp thành phố hoặc công trình khoa học và 

công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia thực hiện và ứng dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
đáp ứng đủ 02 tiêu chuẩn sau đây: 

- Đã được Hội đồng khoa học và công nghệ ở cấp tương ứng nghiệm thu và cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận kết quả ở mức Đạt trở lên; 

- Được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 01 năm (tính từ thời điểm nghiệm thu 
công trình đến ngày 31 tháng 10 của năm xét khen thưởng) và mang lại hiệu quả thiết 
thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố. Sở 
Khoa học và Công nghệ xin ý kiến chuyên gia hoặc tổ chức Hội đồng khoa học và công 
nghệ để xem xét đánh giá về hiệu quả ứng dụng của kết quả nghiên cứu, từ đó lựa chọn 
công trình khoa học và công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 
khen thưởng. 

b) Công trình khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước thực 
hiện và ứng dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đủ 02 tiêu chuẩn sau đây: 

- Đã được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện 
nhiệm vụ hoặc được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đặc cách cấp 
Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; 

- Được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 01 năm (tính từ thời điểm nghiệm thu 
công trình đến ngày 31 tháng 10 của năm xét khen thưởng) và mang lại hiệu quả thiết 
thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố. Sở 
Khoa học và Công nghệ xin ý kiến chuyên gia hoặc tổ chức Hội đồng khoa học và công 
nghệ để xem xét đánh giá về hiệu quả ứng dụng của kết quả nghiên cứu, từ đó lựa chọn 
công trình khoa học và công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 
khen thưởng.  
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c) Sở Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn đánh giá về hiệu quả ứng 
dụng đối với các công trình khoa học và công nghệ để lựa chọn trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét khen thưởng. 

2. Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ, có địa chỉ của chủ văn bằng ghi trên văn 
bằng là thành phố Đà Nẵng, được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian không quá 03 
năm tính đến ngày 31 tháng 10 của năm xét khen thưởng và còn hiệu lực tại thời điểm 
xét khen thưởng. 

3. Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, có địa chỉ của chủ văn bằng ghi 
trên văn bằng là thành phố Đà Nẵng, được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian không 
quá 03 năm tính đến ngày 31 tháng 10 của năm xét khen thưởng và còn hiệu lực tại 
thời điểm xét khen thưởng. 

4. Bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín (sau đây viết tắt là 
bài báo khoa học), có địa chỉ của tác giả ghi trên bài báo là thành phố Đà Nẵng, được 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét lựa chọn để trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố quyết định trên cơ sở tư vấn của chuyên gia hoặc Hội đồng khoa học và 
công nghệ. Thời gian công bố của bài báo khoa học (tính theo thời điểm công bố của 
tạp chí) không quá 02 năm tính đến ngày 31 tháng 10 của năm xét khen thưởng. 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn đánh giá đối với các bài báo 
khoa học để lựa chọn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét khen thưởng. 

5. Đối với các giải thưởng về khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và các giải thưởng 
khác của quốc gia (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, quốc gia): Cá nhân được khen thưởng 
đang sinh sống hoặc học tập, lao động tại thành phố Đà Nẵng; Đối với trường hợp đạt 
Giải thưởng chất lượng quốc gia thì tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị xét khen 
thưởng phải có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đáp ứng một trong 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; 
b) Đạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; 
c) Đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; 
d) Đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia; 
đ) Đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc; 
e) Đạt giải tại Cuộc thi Sáng chế quốc gia; 
g) Đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu; 
h) Đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa; 
i) Đạt Giải thưởng Kovalevskaia; 
k) Đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. 
Điều 5. Hình thức khen thưởng và mức thưởng 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng với mức 



   
6 CÔNG BÁO/Số 13 + 14/Ngày 14-9-2019  

thưởng tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định khen thưởng (sau đây viết 
tắt là mức lương cơ sở) đối với các trường hợp cụ thể sau đây: 

1. Công trình khoa học và công nghệ được khen thưởng: 20 lần mức lương cơ 
sở/công trình. 

2. Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ: 20 lần mức lương cơ sở/sáng chế. 
3. Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ: 15 lần mức lương cơ sở/giải 

pháp. 
4. Bài báo khoa học: 
a) Bài báo khoa học được lựa chọn: 01 lần mức lương cơ sở/bài báo. 
b) Bài báo khoa học xuất sắc: 02 lần mức lương cơ sở/bài báo. 
5. Đối với các giải thưởng về khoa học và công nghệ của bộ, ngành, quốc gia: 
a) Đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ: 15 lần mức lương 

cơ sở/giải thưởng. 
b) Đạt giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ: 12 lần mức lương cơ 

sở/giải thưởng. 
c) Đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam: 
- Giải nhất:  10 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải nhì:  08 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải ba:  05 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải khuyến khích:  03 lần mức lương cơ sở/giải thưởng. 
d) Đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia:  
- Giải vàng chất lượng quốc gia: 10 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải thưởng chất lượng quốc gia: 05 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế: 15 lần mức lương cơ sở/giải 

thưởng. 
 đ) Đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc hoặc Cuộc thi Sáng 

chế quốc gia: 
- Giải nhất:  08 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải nhì:  05 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải ba:  03 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải khuyến khích:  01 lần mức lương cơ sở/giải thưởng. 
e) Đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu: 
- Đạt Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học: 10 lần mức lương 

cơ sở/giải thưởng; 
- Đạt Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ: 05 lần mức lương cơ sở/giải 

thưởng. 
g) Đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa: 10 lần mức lương cơ sở/giải thưởng. 
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h) Đạt Giải thưởng Kovalevskaia: 08 lần mức lương cơ sở/giải thưởng. 
i) Đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. 
- Giải nhất:  08 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải nhì:  05 lần mức lương cơ sở/giải thưởng; 
- Giải ba:  03 lần mức lương cơ sở/giải thưởng. 

 
Chương III 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG 
Điều 6. Hồ sơ gửi xét khen thưởng 
Các tổ chức, cá nhân gửi các hồ sơ sau đây về Sở Khoa học và Công nghệ để xét 

khen thưởng: 
1. Văn bản đề nghị xét khen thưởng của các tổ chức, cá nhân; 
2. Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng thực hiện theo mẫu ban hành 

tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này; 
3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng 

nêu tại Điều 4, trong đó: 
a) Công trình khoa học và công nghệ: 
- Bản sao có chứng thực Biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm 

thu công trình khoa học và công nghệ ở cấp quản lý tương ứng; 
- Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng vào thực tiễn của công trình có xác nhận 

của tác giả và đơn vị triển khai ứng dụng.  
b) Sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ: Bản sao có chứng 

thực văn bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cơ quan có thẩm quyền cấp 
bằng bảo hộ. 

c) Bài báo khoa học: Bản sao bài báo khoa học. 
d) Các giải thưởng về khoa học và công nghệ của bộ, ngành, quốc gia: 
- Bản sao có chứng thực văn bản chứng nhận đạt giải; 
- Tài liệu chứng minh cá nhân được đề nghị xét khen thưởng đang sinh sống hoặc 

học tập, lao động tại thành phố Đà Nẵng hoặc tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị xét 
khen thưởng có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố 

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. 

2. Biên bản họp xét khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền (trừ các trường hợp 
quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết này). 

3. Văn bản thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ đối với các trường hợp đề 
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nghị khen thưởng. 
Điều 8. Thời gian và trình tự thực hiện việc xét khen thưởng 
1. Thời gian xét khen thưởng: 
Việc xét khen thưởng được tiến hành hằng năm. 
2. Trình tự thực hiện: 
a) Sở Khoa học và Công nghệ nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng thường xuyên, 

liên tục trong năm. Thời hạn nhận hồ sơ trong năm xét khen thưởng là đến ngày 31 
tháng 10 hằng năm; 

b) Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trong trường hợp cần 
thiết Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xin ý kiến tư vấn của chuyên gia hoặc Hội 
đồng khoa học và công nghệ hoặc các ngành có liên quan; trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ trước ngày 31 
tháng 3 hằng năm; 

c) Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy 
banh nhân dân thành phố xem xét quyết định trong tháng 4 hằng năm; 

d) Công bố kết quả và trao giải thưởng vào Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam hoặc vào thời điểm phù hợp tùy tình hình thực tế của thành phố. 

3. Đối với những trường hợp cần xét khen thưởng đảm bảo tính kịp thời, Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
khen thưởng thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ sau khi nhận được 
đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ thành phố được bố trí 

trong dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố. 
Điều 10. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo 
1. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc khen thưởng các hoạt 

động khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 
2. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân được khen thưởng bị phát hiện có hành vi 

gian lận trong việc kê khai hồ sơ đề nghị xét khen thưởng hoặc vi phạm các quy định 
của Nghị quyết này hoặc vi phạm các quy định pháp luật khác làm ảnh hưởng đến hình 
ảnh và uy tín của thành phố Đà Nẵng thì Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào mức 
độ vi phạm để kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi, hủy bỏ 
kết quả khen thưởng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
Điều 12. Trách nhiệm thi hành 
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1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy 
định pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 
2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 
 

                                                                                 CHỦ TỊCH 
                                                                                 Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 249/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm  2019 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người 
có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, 

 gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị đinh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 4365/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 
của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần 
đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế 
để chữa bệnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành 
phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu 
hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện 
vào cơ sở y tế để chữa bệnh, cụ thể như sau: 

“Điều 2. Mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ 
1. Mức chi hỗ trợ 
a) Đối tượng có tham gia bảo hiểm y tế 
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- Chi phí điều trị: Hỗ trợ phần chi phí còn lại sau khi trừ chi phí đồng chi trả của 
bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh. 

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng trong thời gian điều trị là 40.000 
đồng/người/ngày. 

b) Đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế 
- Hỗ trợ 100% chi phí điều trị theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa 

bệnh. 
- Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng trong thời gian điều trị là 40.000 

đồng/người/ngày. 
2. Nguồn kinh phí hỗ trợ 
Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho đối tượng có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành 

vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh 
do ngân sách thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2020, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
   Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư 
hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 4096/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách 
phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 
2019-2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành 
phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030 với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh:  
Quy định này quy định về chính sách hỗ trợ, đối tượng, điều kiện, phương thức 

hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ 
chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030. 

2. Đối tượng áp dụng:  
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất tham gia trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng nguyên 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 254/2019/NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
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liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau 
đây gọi tắt là chủ rừng); các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến các hoạt động trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng nguyên 
liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn.  

3. Giải thích từ ngữ 
a) Hỗ trợ đầu tư: Là hình thức hỗ trợ một phần vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn theo quy định. 
b) Rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn: Là rừng có tối thiểu 70% số cây đứng trên một 

đơn vị diện tích có đường kính tại vị trí 1,3 m từ 20 cm trở lên đối với cây sinh trưởng 
nhanh hoặc từ 30 cm trở lên đối với cây sinh trưởng chậm ở tuổi khai thác chính. 

c) Rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ: Là rừng có dưới 70% số cây đứng có đường 
kính tại vị trí 1,3 m từ 20 cm trở lên đối với cây sinh trưởng nhanh hoặc từ 30 cm trở 
lên đối với cây sinh trưởng chậm ở tuổi khai thác chính. 

d) Chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn: 
Là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng để thay đổi mục đích kinh 
doanh gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn. 

đ) Trồng mới rừng: Là biện pháp lâm sinh tạo rừng lần đầu trên diện tích đất chưa 
có rừng. 

e) Trồng lại rừng: Là biện pháp lâm sinh tạo rừng trên diện tích đất rừng trồng sau 
khai thác hay bị thiệt hại do thiên tai hoặc do các nguyên nhân khác. 

g) Loài cây sinh trưởng nhanh: Là loài cây gỗ đạt lượng tăng trưởng đường kính 
bình quân hằng năm từ 02 cm/năm trở lên hoặc năng suất đạt từ 10m3/ha/năm trở lên. 

h) Loài cây sinh trưởng chậm: Là loài cây gỗ đạt lượng tăng trưởng đường kính 
bình quân hằng năm dưới 02 cm/năm hoặc năng suất dưới 10 m3/ha/năm. 

4. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn vốn đầu tư phát triển được bố trí trong dự toán ngân 
sách hằng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Hỗ trợ trồng mới, trồng lại rừng nguyên liệu gỗ lớn  
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ bổ sung 04 triệu đồng/ha (bốn triệu đồng/ha) cho các đối 

tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo điểm a Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 38/2016/QĐ-
TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Điều kiện nhận hỗ trợ:  
- Là đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Quyết định số 

38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Chủ rừng có cam kết trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn. 
- Mỗi đơn vị diện tích chỉ hỗ trợ một lần cho chu kì đầu tiên. 
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- Quy mô diện tích đề nghị hỗ trợ tối thiểu: 03 ha đối với hộ gia đình, cá nhân; 
10 ha đối với tổ chức, cộng đồng dân cư thôn. 

- Phải có phương án trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn được cấp thẩm quyền phê 
duyệt. 

c) Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền, cùng với số tiền hỗ trợ theo Quyết định 
số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp 02 lần: 
Lần 1 cấp 50% tổng số tiền hỗ trợ khi trồng rừng hoàn thành được cơ quan có thẩm 
quyền nghiệm thu theo quy định, lần 2 cấp phần còn lại khi rừng trồng đủ 05 năm tuổi. 

6. Hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu 
gỗ lớn 

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 08 triệu đồng/ha (tám triệu đồng/ha). 
b) Điều kiện nhận hỗ trợ:  

- Chủ rừng phải có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền 
giao hoặc được thuê và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng 
đất ổn định trong vòng 03 năm trở lên không có tranh chấp.  

- Chủ rừng có cam kết chuyển hóa từ rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng 
trồng nguyên liệu gỗ lớn. 

- Mỗi đơn vị diện tích chỉ hỗ trợ một lần cho chu kì đầu tiên. 
- Quy mô diện tích đề nghị hỗ trợ tối thiểu: 03 ha đối với hộ gia đình, cá nhân; 

10 ha đối với tổ chức, cộng đồng dân cư thôn. 
- Rừng trồng sau 03 năm tuổi, có phương án chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu 

gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn được cấp thẩm quyền phê duyệt. 
c) Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền, cấp làm 2 lần: Lần 1 cấp 50% tổng số 

tiền hỗ trợ khi chủ rừng thực hiện việc chặt tỉa thưa điều chỉnh mật độ lần đầu, lần 2 
cấp phần còn lại khi đã điều chỉnh mật độ rừng trồng đến mật độ cuối cùng theo phương 
án chuyển hóa đã được phê duyệt và được cơ quan thẩm quyền nghiệm thu. 

7. Tiêu chí rừng trồng 
Rừng sau khi trồng, chăm sóc đến 03 năm tuổi đối với cây mọc nhanh, 05 năm 

tuổi đối với cây sinh trưởng chậm đạt các tiêu chí: Độ tàn che của cây rừng trồng từ 
0,1 trở lên; diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên; chiều cao trung bình của cây rừng từ 
5,0 m trở lên đối với rừng trồng trên đồi, núi đất và đồng bằng, trên đất ngập phèn; từ 
2,0 m trở lên trên núi đá có đất xen kẽ, trên đất ngập nước ngọt; từ 1,0 m trở lên trên 
đất cát, đất ngập mặn. 

 
8. Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng khi được hỗ trợ 

a) Quyền lợi:  
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Được hưởng hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết này và 
toàn bộ sản phẩm của rừng mang lại khi được phép khai thác từ rừng theo quy định 
pháp luật. 

b) Nghĩa vụ:  
- Chủ rừng phải thực hiện các biện pháp lâm sinh theo phương án trồng rừng 

nguyên liệu gỗ lớn hoặc phương án chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang 
rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Phải bỏ vốn trồng lại hoặc hoàn trả cho ngân sách nhà nước số tiền đã nhận hỗ 
trợ cộng với lãi suất thương mại tại thời điểm thu hồi nếu khai thác trước thời gian quy 
định hoặc rừng không đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy định này. 

- Trường hợp rừng không đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 hoặc mất rừng do 
nguyên nhân bất khả kháng theo quy định pháp luật thì chủ rừng không phải hoàn trả 
số tiền đã nhận hỗ trợ. 

9. Thực hiện hỗ trợ 
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện lập, 
thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định pháp luật. 

b) Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hướng dẫn, 
phê duyệt phương án trồng rừng kinh doanh cây gỗ lớn, phương án chuyển hóa rừng 
trồng kinh doanh cây gỗ nhỏ sang kinh doanh cây gỗ lớn cho các chủ rừng lập dự án hỗ 
trợ đầu tư trồng rừng theo quy định pháp luật. 

c) Nghiệm thu thanh toán 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cùng với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để tổ chức nghiệm 
thu cho chủ rừng, lập biên bản và quyết định hỗ trợ cho chủ rừng đủ điều kiện hỗ trợ.  

- Kho bạc Nhà nước giải ngân khoản hỗ trợ cho chủ rừng đã được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định hỗ trợ. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2030.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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3. Sau 05 năm triển khai Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm 
tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, trường hợp phát sinh, vướng mắc thì báo cáo, đề xuất 
Hội đồng nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế 
làm cơ sở triển khai trong giai đoạn tiếp theo 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.  

  
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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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: 255/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
 Quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 11 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 08 tháng 12 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Xét Tờ trình số 4243/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển 
khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2025; Báo 
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu; thiết bị giám 
sát hành trình lắp đặt trên tàu cá; máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, 
thiết bị dùng trong khai thác thủy sản nhằm phát triển khai thác hải sản trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2025 với các nội dung cụ thể như sau:  

 1. Đối tượng áp dụng 

a) Cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng tham gia hoạt động 
khai thác thủy sản hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. 

b) Tổ chức (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác) tham gia hoạt động khai thác 
thủy sản hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản được thành lập hợp pháp và có trụ 
sở chính tại thành phố Đà Nẵng. 

c) Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan. 

d) Tổ chức, cá nhân theo Điểm a, Điểm b Khoản này được gọi chung là chủ tàu. 
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2. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Các nội dung hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này là hỗ trợ sau đầu tư: Chủ 
tàu tự huy động nguồn vốn để thực hiện, ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền nghiệm thu, thẩm định đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ theo 
quy định. 

b) Tàu cá có thể được hỗ trợ một hoặc nhiều nội dung theo chính sách này. 

c) Tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho mỗi máy, thiết bị được lắp đặt trên tàu. 

3. Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu 

a) Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu khai thác thủy sản hoặc hậu 
cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản ngoài mức hỗ trợ 50% theo các chính sách hỗ trợ của 
Trung ương. 

b) Điều kiện được hưởng hỗ trợ  

Chủ tàu có tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên và có chiều dài 
lớn nhất từ 12m trở lên trở lên được đăng ký tại thành phố Đà Nẵng; chấp hành đầy đủ 
các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép hoạt động; là thành viên tổ đội, 
nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác thủy sản. 

Chủ tàu đã ký hợp đồng mua bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy 
chứng nhận bảo hiểm thân tàu. 

4. Hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá 

a) Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ 100% kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và 
kinh phí thuê bao năm đầu tiên tính từ thời điểm kết nối thiết bị phục vụ trong khai 
thác thủy sản, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.  

b) Điều kiện được hưởng hỗ trợ 

Chủ tàu có tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên và có chiều dài 
lớn nhất từ 15m trở lên được đăng ký tại thành phố Đà Nẵng; chấp hành đầy đủ các 
quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép hoạt động; là thành viên tổ đội, 
nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác thủy sản;  

Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá chủ tàu đề nghị hỗ trợ phải là thiết 
bị mới 100%, có chức năng đáp ứng các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và nằm trong danh mục các thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá 
được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hỗ trợ;  
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- Chủ tàu phải cam kết sử dụng, bảo quản thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên 
tàu cá tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được chính sách hỗ trợ của thành 
phố; 

- Trước khi thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá chủ tàu phải 
báo cho Chi cục Thủy sản biết để theo dõi, đồng thời cử đại diện giám sát trong quá 
trình triển khai thực hiện. 

5. Hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong 
khai thác thủy sản 

a) Nội dung hỗ trợ  

Hỗ trợ 50% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; 
máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản. 

Chủ tàu có thể đăng ký hỗ trợ cho mỗi tàu để trang bị các loại máy, thiết bị trong 
một lần hoặc nhiều lần trong giai đoạn từ 2019 - 2025 nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa 
một lần hoặc cộng dồn không quá 500 triệu đồng/01 tàu. 

Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá để trang bị máy, thiết bị đề nghị hỗ trợ. 

b) Các loại máy, thiết bị được hỗ trợ 

- Máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm:  

+ Hầm bảo quản sản phẩm bằng vật liệu Polyurethane (PU);  

+ Hầm (thùng) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh; 

+ Máy, thiết bị sản xuất nước đá sệt, đá vảy, đá tuyết, cấp đông; 

+ Máy, thiết bị bảo quản sản phẩm bằng công nghệ Nano. 

- Máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản bao gồm:  

+ Máy, thiết bị dò cá;  

+ Máy, thiết bị định dạng tự động AIS; 

+ Rada; 

+ Máy, thiết bị lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá. 

c) Điều kiện được hưởng hỗ trợ 

Chủ tàu có tàu cá (trừ tàu cá hoạt động nghề lưới kéo) có tổng công suất máy 
chính từ 90CV trở lên và có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên được đăng ký tại thành 
phố Đà Nẵng; chấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép 
hoạt động; là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác thủy sản;  

Các loại máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong 
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khai thác thủy sản chủ tàu đề nghị hỗ trợ phải là máy, thiết bị mới 100%; 

Chủ tàu phải cam kết sử dụng, bảo quản máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản 
phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản được lắp đặt trên tàu trong thời gian 
tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của thành phố;  

Trước khi thực hiện lắp đặt máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản; máy, 
thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm chủ tàu phải báo cho Chi cục Thủy sản biết để 
theo dõi, đồng thời cử đại diện giám sát trong quá trình triển khai thực hiện. 

6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục được hưởng chính sách hỗ trợ 

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

- Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường/xã nơi chủ tàu 
có hộ khẩu thường trú về các nội dung đề nghị hỗ trợ (Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ theo 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này); 

- Bản sao đính kèm bản chính để được đối chiếu giấy Chứng minh nhân dân 
hoặc Thẻ căn cước công dân của chủ tàu (đối với cá nhân); bản sao đính kèm bản chính 
để được đối chiếu giấy xác nhận hoặc chứng nhận thành lập tổ chức và giấy Chứng 
minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của người đại diện tổ chức (đối với tổ 
chức); 

 - Bản sao đính kèm bản chính để được đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác 
thủy sản; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn 
lợi thủy sản); 

 - Ngoài các thành phần hồ sơ tại Tiết 1, 2, 3 Điểm a của Khoản này, chủ tàu đề 
nghị hỗ trợ theo nội dung hỗ trợ nào phải nộp các giấy tờ tương ứng với nội dung hỗ 
trợ đó, cụ thể:   

+ Đối với máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong 
khai thác thủy sản: Hợp đồng, các hóa đơn, chứng từ thanh toán tiền mua mới máy 
móc, trang thiết bị, lắp đặt; kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá; 

+ Đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: Hợp đồng, các hóa đơn, 
chứng từ thanh toán tiền mua mới thiết bị giám sát hành trình, tiền thuê bao năm đầu 
tiên; 

+ Đối với hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu: Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm 
do doanh nghiệp bảo hiểm cấp cho chủ tàu. 

- Biên bản nghiệm thu sản phẩm được lắp đặt (thành phần nghiệm thu bao gồm: 
Chủ tàu; đơn vị thi công lắp đặt; đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị; đại diện Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Sở Tài chính; Chi cục Thủy sản; Trung tâm 
Khuyến ngư Nông Lâm; đại diện Ủy ban nhân dân phường, xã và phòng Kinh tế của 
quận hoặc phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện nơi chủ tàu thường 
trú hoặc đặt trụ sở chính). 

b) Trình tự và thủ tục hỗ trợ 

- Chủ tàu gửi hồ sơ (01 bộ) đề nghị hỗ trợ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thông qua Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng; 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề 
nghị hỗ trợ của chủ tàu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt số tiền hỗ 
trợ cho chủ tàu; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 
phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu; 

 - Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn thông báo và hướng dẫn cho chủ tàu nhận kinh phí hỗ trợ tại 
Kho bạc nhà nước Đà Nẵng. 

7. Nghĩa vụ của chủ tàu được hỗ trợ 

a) Khai báo trung thực, chính xác giá trị, kinh phí đầu tư thiết bị giám sát hành 
trình lắp đặt trên tàu cá; máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng 
trong khai thác thủy sản (sau đây được gọi là máy, thiết bị) đã lắp đặt trên tàu cá được 
hỗ trợ. 

b) Chủ tàu phải cam kết bảo quản, sử dụng máy, thiết bị đã lắp đặt trên tàu cá 
được hỗ trợ theo quy định và không được bán, cho thuê, cho mượn máy, thiết bị đã 
được hỗ trợ trong thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận hỗ trợ. 

- Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện chủ tàu không sử dụng máy, thiết bị 
được hỗ trợ hoặc đã bán, cho thuê, cho mượn; máy, thiết bị trước thời hạn quy định, 
chủ tàu sẽ phải hoàn trả 100% kinh phí được thành phố hỗ trợ. 

- Trường hợp bán tàu có lắp đặt máy, thiết bị được hỗ trợ trước thời hạn cam kết 
03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận hỗ trợ: 

+ Trường hợp bán tàu cho tổ chức có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, cá 
nhân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng chủ tàu phải bàn giao đầy đủ máy, 
thiết bị được lắp đặt và sử dụng trên tàu cá được hỗ trợ cho chủ tàu mới và yêu cầu chủ 
tàu mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoạt động trong thời gian 03 năm như đã cam kết 
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của chủ tàu cũ. 

+ Trường hợp bán tàu ra ngoài thành phố Đà Nẵng thì phải hoàn trả 100% kinh 
phí đã được thành phố hỗ trợ. 

8. Nguồn vốn hỗ trợ 

Vốn ngân sách thành phố bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

2. Riêng nội dung hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu được áp dụng cho các 
trường hợp đã ký hợp đồng bảo hiểm thân tàu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đáp ứng 
đủ điều kiện được hỗ trợ tại Nghị quyết này. 

3. Thời gian thực hiện các chính sách trong Nghị quyết này đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2025. UBND thành phố tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để trình HĐND 
thành phố quyết định việc áp dụng trong giai đoạn tiếp theo. 

Điều 3 Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 
   
 
 
 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  
     Kính gửi: 

 - Chi cục Thủy sản Đà Nẵng; 
   - UBND phường/xã……………………………………………… 

Chủ tàu cá1: ............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở của tổ chức:…………………………………………………………..….. 
Số CMND/Thẻ căn cước công dân:.........................; Ngày cấp: ………;Nơi cấp:........... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……….………………………………………………  
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….. 
Điện thoại: …………………………...; Di động:………………………………………. 
Tàu cá đề nghị hỗ trợ: ĐNa:…………….-TS; Chiều dài lớn nhất của tàu:……………. 
Tổng công suất: ………. ; Nghề hoạt động: ...................; Vùng hoạt động:…..………  
Hiện chủ tàu có tàu cá đề nghị hỗ trợ đang là thành viên của Tổ đội/Hợp tác xã nghề cá/Nghiệp 
đoàn nghề cá2: 
    Tổ đội: …………………………………………...…………………………………. 
    Hợp tác xã nghề cá: ................................................................................................ 
    Nghiệp đoàn nghề cá: ………………………………………………………………. 
I. NỘI DUNG HỖ TRỢ 
1. Kinh phí bảo hiểm thân tàu 
- Hiệu lực bảo hiểm thân tàu:  
Từ.…h…. ngày…..tháng....năm  20……đến……h.… ngày…... tháng…... năm 20….. 
- Doanh nghiệp bảo hiểm:……………………..………………………………………... 
- Kinh phí mua bảo hiểm thân tàu:……………………………………….………..đồng. 
- Số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 40%): …………………………………….………đồng. 
2. Thiết bị giám sát hành trình 
- Loại thiết bị sử dụng:…………………………………………; Công suất:……...…...; 

 
1 Trường hợp tàu cá đề nghị hỗ trợ là tài sản chung của tổ chức thì ghi tên của tổ chức là chủ sở hữu tàu cá và 
thông tin của người đại diện của tổ chức theo quy định. 
2 Đánh dấu và ghi đầy đủ tên gọi của các tổ chức hoạt động nghề cá mà chủ tàu đang là thành viên.  



   
24 CÔNG BÁO/Số 13 + 14/Ngày 14-9-2019  

- Ký hiệu công nghệ (thiết bị):…………………………Nhà sản xuất:…………….......; 
- Đơn vị cung cấp thiết bị:…………………………………..………………………….; 
- Thời điểm hoàn thành lắp đặt: Ngày…..... tháng..…... năm………...; 
- Tổng kinh phí đầu tư: ……………..…………..…………………………………đồng. 
- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: ………………....…………..………………………đồng. 
+ Số tiền đề nghị hỗ trợ thiết bị (hỗ trợ 100% )…………….…………….……….đồng. 
+ Số tiền hỗ trợ thuê bao năm đầu tiên (hỗ trợ 100%) …..…………………..……đồng. 
3. Máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm 
a) Hầm bảo quản sản phẩm bằng vật liệu Polyurethane (PU) 
- Số hầm trên tàu cá được lắp đặt:…………………………………………………..…..;  
- Thời điểm hoàn thành lắp đặt: Ngày……. tháng….... năm….……..…..; 
- Đơn vị thi công:………………………..……………………..……………………….; 
- Tổng kinh phí đầu tư: …………..……….....…………………………….………đồng.  
- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): ………….……………………………đồng. 
b) Máy, thiết bị (thứ nhất): 
- Tên máy, thiết bị sử dụng3: ……………………………...…...; Công suất:….……...; 
- Ký hiệu máy, thiết bị : ...……………………...……Nhà sản xuất: ………..…………; 
- Đơn vị cung cấp máy, thiết bị: ………………………………………….…………….; 
- Đơn vị thi công: ……………………...……………..………..……………………….; 
- Số hầm trên tàu cá sử dụng máy, thiết bị (nếu có): ………………..…………………; 
- Thời điểm hoàn thành lắp đặt: Ngày…... tháng…... năm………...; 
- Tổng kinh phí đầu tư: …………..……….....…………………………….………đồng.  
- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): ……...…..……………………………đồng. 
c) Máy, thiết bị (thứ hai): 
- Tên máy, thiết bị sử dụng3 : ……………………………...…...; Công suất:…..……...; 
- Ký hiệu máy, thiết bị : ...……………………...……Nhà sản xuất: ……………..……; 
- Đơn vị cung cấp máy, thiết bị: …….………………………………………………….; 
- Đơn vị thi công: ….…………………………………………..……………………….; 
- Số hầm trên tàu cá sử dụng máy, thiết bị (nếu có): …...……………..…………..……; 
- Thời điểm hoàn thành lắp đặt: Ngày…... tháng…... năm………...; 
- Tổng kinh phí đầu tư: …………..……….....…………………………….………đồng.  
- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): …...……..……………………………đồng. 
4. Máy, thiết bị dùng trong khai thác hải sản 
a) Máy, thiết bị (thứ nhất): 
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- Tên máy, thiết bị sử dụng3: ……………………………...…...; Công suất:……….....; 
- Ký hiệu máy, thiết bị : ...……………………...……Nhà sản xuất: ………..…………; 
- Đơn vị cung cấp máy, thiết bị: .……………………………………………………….; 
- Đơn vị thi công: ….…………………………………………..……………………….; 
- Thời điểm hoàn thành lắp đặt: Ngày…... tháng…... năm………...; 
- Tổng kinh phí đầu tư: …………..……….....…………………………….………đồng.  
- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): …...……..……………………………đồng. 
b) Máy, thiết bị (thứ hai): 
- Tên máy, thiết bị sử dụng3: ……………………………...…...; Công suất:…….…....; 
- Ký hiệu máy, thiết bị : ...……………………...……Nhà sản xuất: ………….….……; 
- Đơn vị cung cấp máy, thiết bị: ………….…………………………………………….; 
- Đơn vị thi công: …………….………………………………..……………………….; 
- Thời điểm hoàn thành lắp đặt: Ngày…... tháng…... năm………...; 
- Tổng kinh phí đầu tư: …………..……….....…………………………….………đồng.  
- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): ………..……...………………………đồng. 
c) Máy, thiết bị (thứ ba): 
- Tên máy, thiết bị sử dụng3: ……………………………...…...; Công suất:…...……...; 
- Ký hiệu máy, thiết bị : ...……………………...…… Nhà sản xuất: …….……………; 
- Đơn vị cung cấp máy, thiết bị: ………….…………………………………………….; 
- Đơn vị thi công: …………………………………….………..……………………….; 
- Thời điểm hoàn thành lắp đặt: Ngày…... tháng…... năm………...; 
- Tổng kinh phí đầu tư: …………..……….....…………………………….………đồng.  
- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): ……..…..……………………………đồng. 
II. TỔNG KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
1. Phí bảo hiểm thân tàu 
Số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 40%) :…………...……..………………………...…đồng.  

2. Thiết bị giám sát hành trình 
Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 100%): …...……..……………………………đồng. 
3. Máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm 
Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): …….……..……………………………đồng. 
4. Máy, thiết bị dùng trong khai thác hải sản 

 
3 Ghi theo tên các loại máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm và máy, thiết bị dùng trong khai thác hải 
sản được hỗ trợ theo Nghị quyết số…. /2019/NQ-HĐND 
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Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (hỗ trợ 50%): …….……..……………………………đồng. 
Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (theo các mục 1,2,3,4): …………………………..đồng, 
(bằng chữ: ………………………………..………...……….………………...………). 

 Tôi cam kết không bán, cho thuê, cho mượn thiết bị giám sát hành trình; máy, thiết bị 
dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác hải sản (sau đây được gọi 
là máy, thiết bị) đã được hỗ trợ trong thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận hỗ trợ. 
Trường hợp tôi bán tàu cho tổ chức, cá nhân trong địa bàn thành phố Đà Nẵng thì phải bàn 
giao đầy đủ máy, thiết bị đã lắp đặt trên tàu cá cho chủ tàu mới. Nếu tôi bán tàu cá có lắp 
máy, thiết bị được hỗ trợ ngoài thành phố Đà Nẵng trước thời hạn cam kết hoặc không thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ về sử dụng, quản lý các máy, thiết bị theo các quy định tại 
Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 
Nẵng tôi sẽ hoàn trả lại 100% số tiền đã nhận hỗ trợ theo quy định; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật nếu không thực hiện theo cam kết./. 

  
        XÁC NHẬN CỦA UBND     
PHƯỜNG/XÃ……………………….4 
               (ký tên, đóng dấu) 
 
 
 

Đà Nẵng, ngày...... tháng...... năm....... 
Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
     
 
 
     

 
 
 

 
 

 
 

 
4 UBND phường/xã xác nhận tất cả các nội dung trong đơn cho chủ tàu cá có tàu cá đề nghị hỗ trợ. 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự 

nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone tại thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ 
chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế; 

Xét Tờ trình số 4364/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc xem xét thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí khám sức 
khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng; Báo cáo 
thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của 
các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 250/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm  2019 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều 
trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc thành 
phố Đà Nẵng 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng, sử dụng dịch vụ 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cơ sở điều 
trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

c) Bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

2. Chính sách hỗ trợ  

a) Hỗ trợ 100% chi phí khám lâm sàng, xét nghiệm và chi phí điều trị theo hướng 
dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định. Mức hỗ trợ áp dụng theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch 
vụ điều trị nghiện do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước, cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước. 

b) Hỗ trợ 100% chi phí khác bao gồm ly nhựa; vật tư, thiết bị dụng cụ y tế; nước 
uống cho bệnh nhân; photo biểu mẫu sổ sách, văn phòng phẩm; vật tư dụng cụ vệ sinh; 
tiêu hủy vỏ chai Methadone, xử lý rác thải; sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân; điện bảo 
quản kho thuốc, hệ thống báo động, camera; chi phí điện thoại, Internet phục vụ điều 
trị; thẻ và mực in thẻ bệnh nhân; sửa chữa thay thế trang thiết bị vật tư y tế, công cụ 
dụng cụ, linh kiện, máy móc, hiệu chuẩn ẩm kế, nhiệt kế; hội chẩn ca bệnh liên viện 
phục vụ cho công tác điều trị theo số lượng chi thực tế hàng năm nhưng không vượt 
quá định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hiện hành. 

Điều 2: Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh 
nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone do ngân sách thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế 
hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện quyết toán theo số 
lượng chi thực tế hàng năm. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
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Điều 4: Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 
2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 
 

CHỦ TỊCH  
Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự 

nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone tại thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ 
chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế; 

Xét Tờ trình số 4364/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc xem xét thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí khám sức 
khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng; Báo cáo 
thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của 
các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị 
cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 250/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm  2019 
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thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng, sử dụng dịch vụ 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cơ sở điều 
trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

c) Bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

2. Chính sách hỗ trợ  

a) Hỗ trợ 100% chi phí khám lâm sàng, xét nghiệm và chi phí điều trị theo hướng 
dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định. Mức hỗ trợ áp dụng theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch 
vụ điều trị nghiện do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước, cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước. 

b) Hỗ trợ 100% chi phí khác bao gồm ly nhựa; vật tư, thiết bị dụng cụ y tế; nước 
uống cho bệnh nhân; photo biểu mẫu sổ sách, văn phòng phẩm; vật tư dụng cụ vệ sinh; 
tiêu hủy vỏ chai Methadone, xử lý rác thải; sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân; điện bảo 
quản kho thuốc, hệ thống báo động, camera; chi phí điện thoại, Internet phục vụ điều 
trị; thẻ và mực in thẻ bệnh nhân; sửa chữa thay thế trang thiết bị vật tư y tế, công cụ 
dụng cụ, linh kiện, máy móc, hiệu chuẩn ẩm kế, nhiệt kế; hội chẩn ca bệnh liên viện 
phục vụ cho công tác điều trị theo số lượng chi thực tế hàng năm nhưng không vượt 
quá định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hiện hành. 

Điều 2: Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh 
nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone do ngân sách thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế 
hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện quyết toán theo số 
lượng chi thực tế hàng năm. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

Điều 4: Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 
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biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

CHỦ TỊCH  
Nguyễn Nho Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
       Căn cứ Luật  ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
       Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1672/TTr-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 
số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 
ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
                                                         QUYẾT ĐỊNH: 
      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019. 
     Điều 3. Chánh Văn phòng  Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; 
xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                CHỦ TỊCH  
                                                                                              Huỳnh Đức Thơ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
  Số:37/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2019 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 37/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  22 tháng 8 năm 2019                       

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi  bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
       Căn cứ Luật  ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
       Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1672/TTr-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 
số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 
ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
                                                         QUYẾT ĐỊNH: 
      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019. 
     Điều 3. Chánh Văn phòng  Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; 
xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                                                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                CHỦ TỊCH  
                                                                                              Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38 /2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  03 tháng  9 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư  

vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư 
không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong  

khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, thu hồi đất; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
Đà Nẵng tại Tờ trình số 1157/TTr-BQL ngày 30 tháng 5 năm 2019 và Công văn số 1850/BQL-
QLQHXD ngày 20/8/2019 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu hồi đất đối với dự án đầu tư 
vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư không đưa đất vào 
sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  16  tháng 9  năm 2019. Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm chủ trì, tổ 
chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định này. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã; Các chủ đầu tư, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TICH 
Đặng Việt Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong 
khu công nghệ cao và các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào 

sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  38 /2019/QĐ-UBND  

ngày  03 tháng 9  năm 2019 của UBND thành phố) 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với các dự án đầu tư 

trong khu công nghệ cao vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Khoản 1 Điều 64 
của Luật Đất đai 2013 và thu hồi đất đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp 
không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Khoản 36, 
Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) sửa đổi bổ sung Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), như sau: 

1. Đối với khu công nghệ cao: Thu hồi đất đã cho thuê đối với trường hợp người 
sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại các điểm a, b, c, d, e, 
g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai 2013. 

2. Đối với khu công nghiệp 

a) Thu hồi đất trong trường hợp bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các 
khu công nghiệp mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng với tiến 
độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp với doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng; 

b) Thu hồi đất trong trường hợp bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các 
khu công nghiệp trước ngày 03 tháng 3 năm 2017 mà bên thuê lại đất không đưa đất 
vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết 
trong hợp đồng thuê lại đất hoặc quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ 
đưa đất vào sử dụng trong hợp đồng thuê lại đất mà không đưa đất vào sử 
dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. 
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3. Việc thu hồi đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không áp dụng 
đối với trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP cụ thể như sau: 

a) Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; 

b) Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; 

c) Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh; 

d) Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng có hành vi vi phạm 
pháp luật về đất đai quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật 
Đất đai. 

2. Bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp mà không 
đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết 
trong hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh 
kết cấu hạ tầng trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP. 

3. Bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trước ngày 
03 tháng 3 năm 2017, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà: 

a) Không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến 
độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất; 

b) Quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng 
trong hợp đồng thuê lại đất mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng. 

4. UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ 
cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai  

Thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 
64 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau: 

1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công 
nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất 
không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; 
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2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; 

3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; 

4. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà 
nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho; 

5. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; 

6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà 
người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; 

7. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử 
phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành; 

8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; 
đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng 
rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục; 

9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được 
sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với 
tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất 
vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử 
dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; 
hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước 
thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do 
bất khả kháng. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất 
có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong Khu công nghệ cao  

Thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người 
có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn 
cứ quyết định thu hồi đất. 

Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của Ủy ban nhân 
dân cấp xã làm chứng để làm căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định 
sau đây: 
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1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng theo dõi, 
kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 
Điều 64 của Luật Đất đai 2013. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm, 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông báo bằng văn 
bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thanh tra, kiểm tra. 

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tài nguyên và 
Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra để xác định 
hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật 
đất đai. 

3. Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm, biên bản 
làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi 
đất.  

Hồ sơ đề nghị thu hồi đất thực hiện theo Khoản 1, Điều 12 Thông tư 30/2014/TT-
BTNMT ngày 02/6/2014, bao gồm: 

a) Biên bản về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thuộc trường hợp 
quy định tại các Điểm a, b và e Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai (đã có khi xử phạt 
vi phạm hành chính); 

b) Biên bản làm việc để xác định hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại 
các Điểm c, d, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai (đã có khi thực hiện kiểm tra, 
thanh tra xác định vi phạm hành chính); 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 
100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); 

d) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có); 

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 

e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành 
kèm theo Thông tư này 30/2014/TT-BTNMT. 

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Tài nguyên và 
Môi trường trình, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thu hồi đất của bên thuê 
đất giao cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng quản 
lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
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5. Việc xử lý tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại 
thực hiện như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 

6. Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất, Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban nhân 
dân thành phố chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Khoản 
3 Điều 66 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào 
sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê 
lại đất trong các khu công nghiệp 

1. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp lập hồ sơ 
báo cáo kèm theo danh sách những trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa 
đất vào sử dụng sau khi có văn bản yêu cầu bên thuê lại đất đưa đất vào sử dụng đối 
với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến 
độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất. Trường hợp người sử dụng đất 
thuê lại đất trước 03/3/2017, thời gian để xác định hành vi không đưa đất vào sử 
dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng thực hiện theo Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-
CP được sửa đổi bổ sung tại Điểm 8, Khoản 36, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. 
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, gửi báo cáo đến Ban Quản lý Khu 
công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Hồ sơ báo cáo bao gồm: 

a) Báo cáo kèm theo danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng 
hoặc chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất; 

b) Văn bản yêu cầu bên thuê lại đất thực hiện các biện pháp để đưa đất vào sử 
dụng của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đối với bên 
thuê lại đất; 

c) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính diện tích đất không 
đưa vào sử dụng. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp tổ chức thanh, kiểm tra trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận 
được báo cáo. 

3. Sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, trong thời hạn 07 ngày, Sở Tài nguyên 
và Môi trường lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất trình UBND thành phố. 
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Hồ sơ đề nghị thu hồi đất thực hiện theo Khoản 1, Điều 12 Thông tư 30/2014/TT-
BTNMT ngày 02/6/2014, bao gồm: 

a) Báo cáo kiểm tra hoặc kết luận thanh tra xác định hành vi vi phạm pháp luật 
về đất đai của bên thuê lại đất kèm theo Biên bản làm việc xác định hành vi vi phạm; 

b) Báo cáo của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 
kèm theo danh sách bên thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử 
dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất; 

c) Văn bản yêu cầu bên thuê lại đất thực hiện các biện pháp để đưa đất vào sử 
dụng của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đối với bên 
thuê lại đất; 

d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 
100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); 

đ) Hợp đồng cho thuê lại đất; 

e) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có); 

f) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; 

g) Tờ trình đề nghị thu hồi đất do Sở Tài nguyên và Môi trường lập kèm theo dự 
thảo quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình, UBND thành phố ra quyết định thu hồi đất của bên thuê lại đất giao cho 
doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quản lý, xây dựng 
phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng 

1. Đối với Khu công nghệ cao 

a) Quản lý quỹ đất đã thu hồi; 

b) Khi ký hợp đồng cho thuê đất phải xác định cụ thể tiến độ sử dụng đất tương 
ứng với tiến độ thực hiện dự án đầu tư và biện pháp xử lý nếu bên thuê đất không đưa 
đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã 
giao kết trong hợp đồng; 

c) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên thuê đất đưa đất vào sử dụng 
theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng; 
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d) Rà soát, lập danh sách các trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm 
pháp luật về đất đai quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật 
Đất đai; 

đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan 
thực hiện việc thanh tra, kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý 
các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định của pháp luật; 

e) Hằng năm, có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục 
Quản lý đất đai và công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê trong Khu công nghệ 
cao trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố và của Tổng cục Quản lý đất đai. 

2. Đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố 

a) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu 
hạ tầng khu công nghiệp thực hiện trách nhiệm của đơn vị đối với khu công nghiệp do 
đơn vị làm chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này;  

b) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thuê lại đất trong 
các khu công nghiệp đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đăng ký;   

c) Trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 
không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Khoản 1, Điều 
5 Quy định này, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 
chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, 
chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê 
lại đất trong các khu công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý 
theo quy định; 

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý theo quy định đối với 
trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp không 
thực hiện đúng, đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này; 

đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thanh 
tra, kiểm tra các vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
Ủy ban nhân dân các xã, phường và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
Đà Nẵng, các Sở, ngành có liên quan, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng 
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khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, thanh tra các trường hợp vi phạm pháp luật về đất 
đai trong khu công nghệ cao, các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất 
vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất với doanh nghiệp 
đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp; 

b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi đất, giao lại cho doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quản lý; 

c) Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc 
nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện Quy định này và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 
nhân dân thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong việc 
kiểm tra, thanh tra các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ 
cao, không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết 
trong hợp đồng thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong 
các khu công nghiệp. 

3. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 51 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Khoản 36, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP; 

b) Thông báo Hợp đồng thuê lại đất giữa doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp với bên thuê lại đất hết hiệu lực sau khi Quyết định thu 
hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực thi hành; 

c) Quản lý quỹ đất đã thu hồi; xây dựng phương án cho thuê lại đất nhằm đưa 
đất vào sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm; có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên 
thuê lại đất đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng; 

d) Xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan với bên thuê lại đất theo quy định của 
pháp luật về dân sự. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành, Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 
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công nghiệp kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng) để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
Đặng Việt Dũng 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

     Số:38/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  03 tháng 9 năm 2019 
                      

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư 

vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư 
không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong 

khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất; 
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
Đà Nẵng tại Tờ trình số 1157/TTr-BQL ngày 30 tháng 5 năm 2019 và Công văn số 
1850/BQL-QLQHXD ngày 20/8/2019 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu hồi đất đối với dự án 
đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư không 
đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019. 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm 
chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định này. 
 Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản 
lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã; 
Các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này./.. 
  
 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                         KT.CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TICH 
             Đặng Việt Dũng 
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QUY ĐỊNH 
Một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai 
trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm 

đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  38 /2019/QĐ-UBND  
ngày  03 tháng 9  năm 2019 của UBND thành phố) 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với các dự án đầu tư 

trong khu công nghệ cao vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Khoản 1 Điều 64 
của Luật Đất đai 2013 và thu hồi đất đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp 
không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Khoản 36, 
Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) sửa đổi bổ sung Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), như sau: 

1. Đối với khu công nghệ cao: Thu hồi đất đã cho thuê đối với trường hợp người 
sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại các điểm a, b, c, d, e, 
g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai 2013. 

2. Đối với khu công nghiệp 

a) Thu hồi đất trong trường hợp bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các 
khu công nghiệp mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng với tiến 
độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp với doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng; 

b) Thu hồi đất trong trường hợp bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các 
khu công nghiệp trước ngày 03 tháng 3 năm 2017 mà bên thuê lại đất không đưa đất 
vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết 
trong hợp đồng thuê lại đất hoặc quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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đưa đất vào sử dụng trong hợp đồng thuê lại đất mà không đưa đất vào sử 
dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. 

3. Việc thu hồi đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không áp dụng 
đối với trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP cụ thể như sau: 

a) Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; 

b) Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; 

c) Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh; 

d) Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng có hành vi vi phạm 
pháp luật về đất đai quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật 
Đất đai. 

2. Bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp mà không 
đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết 
trong hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh 
kết cấu hạ tầng trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP. 

3. Bên thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trước ngày 
03 tháng 3 năm 2017, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà: 

a) Không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến 
độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất; 

b) Quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng 
trong hợp đồng thuê lại đất mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng. 

4. UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ 
cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai  

Thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 
64 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau: 
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1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công 
nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất 
không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; 

2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; 

3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; 

4. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà 
nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho; 

5. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; 

6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà 
người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; 

7. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử 
phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành; 

8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; 
đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng 
rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục; 

9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được 
sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với 
tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất 
vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử 
dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; 
hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước 
thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do 
bất khả kháng. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất 
có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong Khu công nghệ cao  

Thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người 
có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn 
cứ quyết định thu hồi đất. 

Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của Ủy ban nhân 
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dân cấp xã làm chứng để làm căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định 
sau đây: 

1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng theo dõi, 
kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 
Điều 64 của Luật Đất đai 2013. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm, 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông báo bằng văn 
bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thanh tra, kiểm tra. 

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tài nguyên và 
Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra để xác định 
hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật 
đất đai. 

3. Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm, biên bản 
làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi 
đất.  

Hồ sơ đề nghị thu hồi đất thực hiện theo Khoản 1, Điều 12 Thông tư 30/2014/TT-
BTNMT ngày 02/6/2014, bao gồm: 

a) Biên bản về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thuộc trường hợp 
quy định tại các Điểm a, b và e Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai (đã có khi xử phạt 
vi phạm hành chính); 

b) Biên bản làm việc để xác định hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại 
các Điểm c, d, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai (đã có khi thực hiện kiểm tra, 
thanh tra xác định vi phạm hành chính); 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 
100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); 

d) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có); 

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 

e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành 
kèm theo Thông tư này 30/2014/TT-BTNMT. 

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Tài nguyên và 
Môi trường trình, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thu hồi đất của bên thuê 
đất giao cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng quản 
lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
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5. Việc xử lý tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại 
thực hiện như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 

6. Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất, Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban nhân 
dân thành phố chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Khoản 
3 Điều 66 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào 
sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê 
lại đất trong các khu công nghiệp 

1. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp lập hồ sơ 
báo cáo kèm theo danh sách những trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa 
đất vào sử dụng sau khi có văn bản yêu cầu bên thuê lại đất đưa đất vào sử dụng đối 
với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến 
độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất. Trường hợp người sử dụng đất 
thuê lại đất trước 03/3/2017, thời gian để xác định hành vi không đưa đất vào sử 
dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng thực hiện theo Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-
CP được sửa đổi bổ sung tại Điểm 8, Khoản 36, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. 
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, gửi báo cáo đến Ban Quản lý Khu 
công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Hồ sơ báo cáo bao gồm: 

a) Báo cáo kèm theo danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng 
hoặc chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất; 

b) Văn bản yêu cầu bên thuê lại đất thực hiện các biện pháp để đưa đất vào sử 
dụng của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đối với bên 
thuê lại đất; 

c) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính diện tích đất không 
đưa vào sử dụng. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp tổ chức thanh, kiểm tra trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận 
được báo cáo. 

3. Sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, trong thời hạn 07 ngày, Sở Tài nguyên 
và Môi trường lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất trình UBND thành phố. 
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Hồ sơ đề nghị thu hồi đất thực hiện theo Khoản 1, Điều 12 Thông tư 30/2014/TT-
BTNMT ngày 02/6/2014, bao gồm: 

a) Báo cáo kiểm tra hoặc kết luận thanh tra xác định hành vi vi phạm pháp luật 
về đất đai của bên thuê lại đất kèm theo Biên bản làm việc xác định hành vi vi phạm; 

b) Báo cáo của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 
kèm theo danh sách bên thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử 
dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất; 

c) Văn bản yêu cầu bên thuê lại đất thực hiện các biện pháp để đưa đất vào sử 
dụng của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đối với bên 
thuê lại đất; 

d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 
100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); 

đ) Hợp đồng cho thuê lại đất; 

e) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có); 

f) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; 

g) Tờ trình đề nghị thu hồi đất do Sở Tài nguyên và Môi trường lập kèm theo dự 
thảo quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình, UBND thành phố ra quyết định thu hồi đất của bên thuê lại đất giao cho 
doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quản lý, xây dựng 
phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng 

1. Đối với Khu công nghệ cao 

a) Quản lý quỹ đất đã thu hồi; 

b) Khi ký hợp đồng cho thuê đất phải xác định cụ thể tiến độ sử dụng đất tương 
ứng với tiến độ thực hiện dự án đầu tư và biện pháp xử lý nếu bên thuê đất không đưa 
đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã 
giao kết trong hợp đồng; 

c) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên thuê đất đưa đất vào sử dụng 
theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng; 
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d) Rà soát, lập danh sách các trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm 
pháp luật về đất đai quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật 
Đất đai; 

đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan 
thực hiện việc thanh tra, kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý 
các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định của pháp luật; 

e) Hằng năm, có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục 
Quản lý đất đai và công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê trong Khu công nghệ 
cao trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố và của Tổng cục Quản lý đất đai. 

2. Đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố 

a) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu 
hạ tầng khu công nghiệp thực hiện trách nhiệm của đơn vị đối với khu công nghiệp do 
đơn vị làm chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này;  

b) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thuê lại đất trong 
các khu công nghiệp đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đăng ký;   

c) Trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 
không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Khoản 1, Điều 
5 Quy định này, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 
chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, 
chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê 
lại đất trong các khu công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý 
theo quy định; 

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý theo quy định đối với 
trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp không 
thực hiện đúng, đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy định này; 

đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thanh 
tra, kiểm tra các vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
Ủy ban nhân dân các xã, phường và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
Đà Nẵng, các Sở, ngành có liên quan, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng 
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khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, thanh tra các trường hợp vi phạm pháp luật về đất 
đai trong khu công nghệ cao, các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất 
vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất với doanh nghiệp 
đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp; 

b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi đất, giao lại cho doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quản lý; 

c) Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc 
nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện Quy định này và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 
nhân dân thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong việc 
kiểm tra, thanh tra các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ 
cao, không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết 
trong hợp đồng thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong 
các khu công nghiệp. 

3. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 51 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Khoản 36, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP; 

b) Thông báo Hợp đồng thuê lại đất giữa doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp với bên thuê lại đất hết hiệu lực sau khi Quyết định thu 
hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực thi hành; 

c) Quản lý quỹ đất đã thu hồi; xây dựng phương án cho thuê lại đất nhằm đưa 
đất vào sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm; có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên 
thuê lại đất đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng; 

d) Xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan với bên thuê lại đất theo quy định của 
pháp luật về dân sự. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành, Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 
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công nghiệp kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng) để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
Đặng Việt Dũng 
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QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong  
hoạt động khoa học và công nghệ định thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
       Căn cứ Luật  ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
       Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 50/TTr-
SKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2019 xem xét thông qua Dự thảo Quyết định về việc bãi 
bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công 
nghệ thành phố Đà Nẵng 

 
                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 
2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động 
khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2019. 
     Điều 3. Chánh Văn phòng  Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND thành phố, 
Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 
 
                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                CHỦ TỊCH  
                                                                                              Huỳnh Đức Thơ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
  Số:39/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2019 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ 
mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

{{ 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 1034/TTr-VP ngày 22 tháng 8 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục 
vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Các báo cáo định kỳ do các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
thành phố ban hành trái với quy định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm2019. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                                                                                CHỦ TỊCH 
                                                                                            Huỳnh Đức Thơ 

 
 
 
 
 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:40/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  11 tháng 9 năm 2019 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
QUY ĐỊNH 

Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:40/2019/QĐ-UBND ngày11tháng 9 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
 1.Quy định này quy định chế độ báo cáo định kỳphục vụ mục tiêu quản lý trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng. 
 2. Việc báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đềvà các báo cáo khác không thực hiện 
theo quy định này, mà được thực hiện theo yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, 
người có thẩm quyền. 
 3. Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
phường, xã trên địa bàn thành phố;các tổ chức, cá nhân có liên quan(sau đây gọi chung 
là các cơ quan, đơn vị) và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. 
 Điều 2. Nguyên tắc báo cáo 

1. Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho 
hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Nội dung chế độ báo cáo phải phù hợp với quy định tại các văn bản do cơ 
quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền ban hành. 

3. Chế độ báo cáo được ban hành phải thực sự cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu 
quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; 
phù hợp về thẩm quyền ban hành và đối tượng yêu cầu báo cáo. 

4. Các số liệu yêu cầu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất về khái niệm, phương 
pháp tính và đơn vị tính để bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo 
cáo. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, 
chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong thực hiện chế độ báo cáo và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo. 

Chương II 
 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ YÊU CẦU CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
 

Điều 3. Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo  
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Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính được thực hiện 
theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2019/NĐ-CPngày 24 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 4.  Phương thức gửi, nhận báo cáo 
Phương thức gửi, nhận báo cáo thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế 
độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 5. Thời gian chốt số liệu báo cáo 
1. Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân quận, huyện; phường, xã định kỳ hằng tháng, hằng quý; Báo cáo định kỳ 6 
tháng và báo cáo định kỳ hằng năm thực hiện theo quy định khoản 1, khoản 2, khoản 
3 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

          2. Đối với Báo cáo 9 tháng: Thời gian chốt số liệu báo cáo 9 tháng được tính từ 
ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 9 của kỳ báo cáo. 

          3.Đối với báo cáo đánh giá xếp loại công tác Văn thư – Lưu trữ  hằng năm thì 
thời gian chốt số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 
của kỳ báo cáo năm. 

Điều 6. Thời hạn gửi báo cáo  

          1.  Báo cáo tháng: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 hằng tháng; 
các cơ quan, đơn vịtổng hợp, theo dõi,báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất 
vào ngày 22 hằng tháng.  

          2. Báo cáo quý: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối 
quý; các cơ quan, đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành 
phố chậm nhất vào ngày 22 hằng quý. 

          3. Báo cáo 6 tháng:  

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 tháng 6; 
các cơ quan, đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
chậm nhất vào ngày 22 tháng 6; 

- Báo cáo 6 tháng cuối năm:Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 tháng 12; 
các cơ quan đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
chậm nhất vào ngày 22 tháng 12. 
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          4. Báo cáo 9 tháng: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 tháng 9; các 
cơ quan đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chậm 
nhất vào ngày 22 tháng 9. 

          5. Báo cáo năm: Các cơ quan, đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hằng 
năm; Các cơ quan đơn vị được giao tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành 
phố chậm nhất vào ngày 22 tháng 12. 

          6. Báo cáo đánh giá xếp loại công tác Văn thư – Lưu trữ  hằng năm:các cơ quan, 
đơn vị gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; các cơ quan, đơn vị 
được giao tổng hợp, báo cáo UBND thành phố sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đánh 
giá kết quả thực hiện. 

         7. Trường hợp thời hạn báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày 
nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo định kỳ được tính vào 
ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày nghỉ đó. 

       Điều 7. Chế độ xử lý thông tin, báo cáo 

        1. Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan về kinh tế-xã hội của 
các sở, ngành và UBND quận, huyện: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp 
với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 
phố giúp Uỷ ban nhân dân thành phố tổng hợp thành báo cáo chung. 

        2. Các chế độ báo cáo định kỳ khác: Các cơ quan, đơn vị nào chủ trì thì cơ quan, 
đơn vị đó phải thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo chung theo thời hạn quy định tại 
Điều 6 của Quy định này để trình UBND thành phố. 

       Điều 8. Danh mục báo cáo, các biểu mẫu báo cáo 

Danh mục báo cáo định kỳ, biểu mẫu báo cáo được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 
2 ban hành kèm theo Quyết định này. 

Chương III 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

       Điều 9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo 

         1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 
thực hiện chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin 
báo cáo và tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện báo cáo. 



   
60 CÔNG BÁO/Số 13 + 14/Ngày 14-9-2019  

         2. Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử và việc sử dụng chữ ký số, xây dựng các 
biểu mẫu điện tử thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

        Điều 10. Yêu cầu về chức năng cơ bản của Hệ thống thông tin báo cáo  

Hệ thống thông tin báo cáo thành phố được xây dựng trên cơ sở chế độ báo cáo do địa 
phương ban hành, trong đó phải bảo đảm chức năng hỗ trợ tạo lập chỉ tiêu, báo cáo 
theo biểu mẫu trên hệ thống; bảo đảm khả năng phân bổ chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo từ 
Ủy ban nhân dân thành phố xuống các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân 
có liên quan; tổng hợp số liệu báo cáo; cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng 
để cập nhật, chia sẻ số liệu báo cáo theo quy định và phục vụ báo cáo cho cơ quan có 
thẩm quyền. 

         Điều 11. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ 

Hạ tầng kỹ thuật kết nối Hệ thống thông tin báo cáo cấp thành phố phải được duy trì 
ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 
nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 

        Điều 12. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố 

Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố xây dựng theo Kế hoạch được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng 
Chính phủ. 

Chương IV 
 

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC VÀ 
CÁ NHÂN TRONG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

        Điều 13. Quyền của các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu 
trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 

        1. Các cơ quan, đơn vị được quyền khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin báo cáo 
trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo phân cấp quản lý. 

       2. Các cơ quan, đơn vị tham gia thu thập, xử lý, cập nhật thông tin báo cáo được 
truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu theo phân quyền; được quyền trích xuất dữ liệu do 
mình trực tiếp cập nhật để tổ chức thành bộ dữ liệu riêng phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ 
đạo điều hành của mình. 

       Điều 14. Trách nhiệm công khai, chia sẻ thông tin báo cáo 
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1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện cung cấp, chia sẻ và công khai 
thông tin báo cáo theo quy định tại Điều 9, Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin 2016. 

2. Đầu mối quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin báo cáo như sau: 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên 

quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo 
do các cơ quan, đơn vị của thành phố ban hành. 
       Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công chức và cá nhân, tổ chức 
có liên quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo 

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, thời hạn của các chế độ báo 
cáo. 

2. Các thông tin, số liệu báo cáo phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung 
thực, phản ánh đúng thực tế. 

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc 
chia sẻ, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo do mình cung cấp. 

4. Người ký báo cáo phải đúng thẩm quyền, phù hợp với từng loại báo cáo và 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân báo cáo. 

5. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực 
hiện công tác báo cáo. 

6. Các cơ quan, đơn vị, công chức và cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi 
vi phạm quy định tại Quy định này, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị được bố trí trong 

kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
2. Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân do tổ chức, cá nhân 

đó tự đảm bảo. 
3. Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo 

cáo của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu 
thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 17.Trách nhiệm thi hành 
1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: 
a) Các cơ quan, đơn vị, các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc 

chế độ báo cáo định kỳ theo Quy định này; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại 
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biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên tổ 
chức rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà 
nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Quyết định này. 

b) Phần nơi nhận của văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ báo cáo 
định kỳ theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 
của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, ngoài 
các đơn vị có liên quan thì các cơ quan, đơn vị phải gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi, rà soát.   

2. Trách nhiệm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân thành phố: 

a) Theo dõi tình hình chế độ báo cáo thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa 
phương theo Quy định này. 

b)Theo dõi,đôn đốc, kiểm tracác cơ quan, đơn vị thực hiện Quy định này; phối 
hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu tại Quy 
định này. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố công bố danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định này hoặc được cập nhật, công 
bố thường xuyên khi có sự thay đổi trên Cổng Thông tin điện tử thành phố theo quy 
định.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham 
mưu Ủy ban nhân dân thành phốtổ chức xây dựng, quản lý và vận hành các hệ thống 
thông tin báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đối tượng thực hiện báo cáo; vận hành xác 
định cấp độ bảo đảm an toàn thông tin và thực hiện phương án bảo đảm an toàn hệ 
thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin báo cáo thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật. Thiết lập các hệ thống 
giám sát, phòng, chống tấn công, chống thất thoát dữ liệu, phòng, chống vi rút để bảo 
đảm an toàn, an ninh cho hệ thống. 

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ 
báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh 
tế-xã hội của thành phố, trừ trường hợp có quy định khác. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, 
đơn vịvà tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

 
 
 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                       CHỦ TỊCH 
                   Huỳnh Đức Thơ 
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