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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 14 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11 tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ 

nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

 Xét Tờ trình số 6386/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát 

triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn 

ngân sách thành phố là cơ sở để giao dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách 

thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2016-2020, là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm nguồn ngân 

sách thành phố và ngân sách các quận, huyện giai đoạn 2016-2020. Đồng thời là căn 

cứ để thành phố quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư 

trung hạn và hàng năm.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
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1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị sử dụng 

vốn ngân sách thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch 

đầu tư trung hạn và hàng năm nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 

 Điều 3. Phương án phân bổ 

 Tổng số vốn phân bổ từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, 

huyện hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 không vượt quá 20% số vốn đầu tư trong 

cân đối ngân sách thành phố (nguồn vốn ngân sách tập trung). 

Điều 4. Các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân 

sách thành phố phân bổ cho ngân sách các quận, huyện giai đoạn  2016 -  2020  

 Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách thành phố được phân bổ cho ngân 

sách các quận, huyện để thực hiện duy tu sửa chữa, nâng cấp các công trình đã có chuẩn 

bị đầu tư và triển khai các dự án mới về hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc quận, huyện quản 

lý không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc các ngành, 

lĩnh vực sau: 

1. Nông, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: Các dự án thủy lợi, hạ tầng phát triển 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở vật chất phục vụ quản lý nhà nước về cây 

trồng, vật nuôi và dịch hại; các dự án phòng, tránh thiên tai, bão lụt, hạn hán. 

2. Công nghiệp: Các dự án đầu tư mạng lưới điện chiếu sáng đảm bảo an ninh, 

trật tự tại địa phương trên các tuyến đường mặt cắt lòng đường từ 5,5m trở xuống, trừ 

các dự án khu dân cư mới. 

3. Thương mại: Các dự án chợ dân sinh. 

4. Giao thông: Các dự án hạ tầng giao thông kiệt, hẻm, giao thông nội bộ; các 

tuyến đường có mặt cắt từ 7,5m trở xuống. 

5. Cấp thoát nước và xử lý rác thải, nước thải: Các dự án cấp, thoát nước; nạo 

vét kênh, mương; xử lý chống ngập úng tại các tuyến đường có mặt cắt từ 7,5m trở 

xuống trừ các tuyến thoát nước chính của thành phố. 

6. Kho tàng: Các dự án kho tàng, bến bãi, kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật 

chứng của địa phương. 

7. Văn hóa: Các dự án văn hóa như nhà sinh hoạt cộng đồng; thư viện, trung tâm 

văn hóa thể thao quận, huyện, phường, xã; các công trình di tích lịch sử (không thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố). 

8. Thể thao: Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao của địa phương. 

9. Du lịch: Các dự án hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển du lịch tại các điểm, địa 

bàn du lịch của địa phương được quy hoạch. 

10. Thông tin và truyền thông: Các dự án thông tin truyền thông, phát thanh, 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội và công ích thiết yếu.  
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11. Khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin: Xây dựng hạ tầng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục 

vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng thương mại điện tử, giao dịch điện tử. 

12. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các dự án đầu tư xây dựng và 

cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 

các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. 

13. Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Các dự án trung tâm y tế xã, 

phường; trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, giám định thuộc quận, huyện.  

14. Xã hội: Các dự án phục vụ mục tiêu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, 

thương bệnh binh, người già, người tàn tật; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức 

khỏe; cai nghiện và các công trình trợ giúp xã hội khác; cải tạo, nâng cấp các dự án ghi 

công liệt sỹ tại địa phương. 

15. Tài nguyên và môi trường: Các dự án trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, các công 

trình quan trắc cảnh báo môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường tại địa phương. 

16. Quản lý nhà nước: Các dự án trụ sở, nhà làm việc của các cơ quan Đảng, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân, các đoàn 

thể cấp quận, huyện, phường, xã. 

17. Quốc phòng, an ninh: Các công trình, dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng, 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội của quận, huyện. 

 18. Các công trình cơ sở vật chất khác do quận, huyện quản lý. 

Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện giai đoạn 2016 - 2020 

1. Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách 

thành phố phân bổ cho ngân sách các quận, huyện giai đoạn 2016 - 2020 

a) Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng 

chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 

b) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 

c) Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của Luật 

Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 

của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu  tư công. 

2. Nguyên tắc xây dựng các tiêu chí và định mức phân bổ vốn  

a) Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Quyết 

định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản 

pháp luật có liên quan.  

b) Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển kinh tế xã hội của các quận, 

huyện trọng điểm có số thu lớn, có tỷ lệ điều tiết cao về ngân sách thành phố với việc 

ưu tiên hỗ trợ các quận, huyện khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về 

trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các quận, huyện trong 
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thành phố. Riêng đối với huyện đảo Hoàng Sa, thành phố sẽ phân bổ toàn bộ vốn theo 

nhu cầu của đơn vị đối với từng công trình. 

c) Các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển là cơ sở để xác định 

tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối của ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, 

huyện được thực hiện cho giai đoạn 2016 - 2020. 

d) Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách thành phố, tạo điều 

kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển. 

đ) Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư 

phát triển. 

3. Các tiêu chí phân bổ vốn  

Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách thành phố cho 

các quận, huyện gồm 04 nhóm sau đây: 

a) Tiêu chí dân số, gồm: Số dân trung bình; Số người dân tộc thiểu số của các 

quận, huyện. 

b) Tiêu chí trình độ phát triển, gồm: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn của thành phố); 

Thu nội địa được phân cấp quản lý (không bao gồm các khoản thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuế xuất nhập khẩu); Tỷ lệ điều tiết về ngân sách thành phố. 

c) Tiêu chí diện tích, gồm: Diện tích đất tự nhiên của các quận, huyện; Tỷ lệ diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp trên tổng diện tích đất tự nhiên. 

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Đơn vị hành chính cấp phường, xã; 

Đơn vị hành chính cấp xã miền núi. 

4. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể  

a) Tiêu chí dân số, bao gồm 02 tiêu chí: Số dân trung bình; Số người dân tộc 

thiểu số của các quận, huyện. Cách tính cụ thể như sau: 

(1) Điểm của tiêu chí số dân trung bình 

Số dân trung bình Điểm 

Đến 150.000 người 10 

Trên 150.000, cứ tăng thêm 25.000 người được tính thêm 1 

Dân số trung bình của các quận, huyện để tính toán điểm được xác định căn cứ 

theo số liệu năm 2014 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.  

(2) Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số 

Số người dân tộc thiểu số Điểm 

Cứ 1.000 người dân tộc thiểu số được 1 

Số người dân tộc thiểu số của các quận, huyện để tính toán điểm được xác định 

căn cứ theo số liệu năm 2014 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. 
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b) Tiêu chí trình độ phát triển, bao gồm 03 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 

của thành phố), Thu nội địa (không bao gồm các khoản thu tiền sử dụng đất, thu tiền 

thuế xuất nhập khẩu); Tỷ lệ điều tiết về ngân sách thành phố. 

(1) Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn của thành phố): 

Tỷ lệ hộ nghèo Điểm 

Đến 3% hộ nghèo 5 

Trên 3%, cứ tăng 1% hộ nghèo được tính thêm 1 

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn của thành phố) để tính toán điểm được xác định căn 

cứ theo số liệu năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp. 

(2) Điểm của tiêu chí thu nội địa (không bao gồm các khoản thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuế xuất nhập khẩu): 

Thu nội địa Điểm 

Đến 300 tỷ đồng 6 

Trên 300 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, cứ 50 tỷ đồng tăng thêm 

được tính thêm 
1 

Trên 500 tỷ đồng, cứ 50 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm 0,5 

Số thu nội địa của các quận, huyện (không bao gồm các khoản thu tiền sử dụng 

đất, thu tiền thuế xuất nhập khẩu) để tính toán điểm được xác định căn cứ theo số liệu 

năm 2014 do Sở Tài chính cung cấp. 

(3) Điểm của tiêu chí tỷ lệ điều tiết về ngân sách thành phố: 

Tỷ lệ điều tiết về ngân sách thành phố Điểm 

Cứ 30% điều tiết về ngân sách thành phố 2 

Trên 30% đến 50%, cứ 10% điều tiết về ngân sách thành phố 

được tính thêm 
1 

Trên 50%, cứ tăng 10% điều tiết về ngân sách thành phố được 

tính thêm 
0,5 

Tỷ lệ điều tiết của ngân sách quận, huyện về ngân sách thành phố căn cứ theo số 

liệu năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định 2011 - 2015 (theo quy định tại Quyết định số 

41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

c) Tiêu chí diện tích, bao gồm 02 tiêu chí: Diện tích đất tự nhiên; Tỷ lệ diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp trên tổng diện tích đất tự nhiên. 

(1) Diện tích đất tự nhiên: 

Diện tích đất tự nhiên Điểm 

Đến 100 km2 8 
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Trên 100 km2 đến 500 km2, cứ 100 km2 tăng thêm được  

tính thêm 
1 

Trên 500 km2, cứ 100 km2 tăng thêm được tính thêm 0,5 

Diện tích đất tự nhiên để tính toán điểm được xác định căn cứ theo số liệu năm 

2014 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cung cấp. 

(2) Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên tổng diện tích đất tự nhiên: 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên tổng diện 

tích đất tự nhiên 
Điểm 

Đến 1% được tính 1 

Trên 1% , cứ 1% diện tích tăng thêm được tính 0,5 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp để tính toán điểm căn cứ theo số liệu năm 

2014 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cung cấp. 

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường, xã, bao gồm 02 tiêu chí: Đơn vị 

hành chính cấp phường, xã; Đơn vị hành chính cấp xã miền núi. 

(1) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường, xã:  

Đơn vị hành chính cấp phường, xã Điểm 

Đến 10 phường, xã 8 

Trên 10 phường, xã; cứ 01 phường, xã tăng thêm được tính  1 

 (2) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã miền núi  

Đơn vị hành chính cấp xã miền núi Điểm 

Mỗi xã miền núi được tính 1 

Số đơn vị hành chính cấp phường, xã và cấp xã miền núi để tính toán điểm căn 

cứ theo số liệu năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cung cấp. 

5. Phương pháp tính mức vốn được phân bổ  

a) Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng quận, huyện và tổng 

số điểm của 08 quận, huyện làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các 

công thức sau: 

- Điểm của tiêu chí dân số: 

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí dân số của quận, huyện thứ i là: Ai. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí số dân trung bình của quận, huyện thứ i là hi. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số của quận, huyện thứ i  là ki. 

Điểm của tiêu chí dân số quận, huyện thứ i sẽ là: 
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Ai = hi + ki 

- Điểm của tiêu chí trình độ phát triển:    

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí trình độ phát triển của quận, huyện thứ i là Bi. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo quận, huyện thứ i là ni. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí thu nội địa quận, huyện thứ i là oi. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ điều tiết về ngân sách thành phố của quận, huyện 

thứ i là pi. 

Điểm của tiêu chí trình độ phát triển quận, huyện thứ i sẽ là: 

Bi = ni + oi + pi 

- Điểm của tiêu chí diện tích: 

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí diện tích của quận, huyện thứ i là Ci. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí diện tích đất tự nhiên của quận, huyện thứ i là qi. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên tổng diện 

tích đất tự nhiên của quận, huyện thứ i là ri. 

Điểm của tiêu chí diện tích quận, huyện thứ i sẽ là: 

Ci = qi + ri 

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã: 

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã của quận, huyện thứ i là 

Di. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường, xã của quận, huyện 

thứ i là si.  

+ Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã miền núi của quận, huyện 

thứ i là vi. 

Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã quận, huyện thứ i sẽ là: 

Di = si + v i 

- Gọi tổng số điểm của quận, huyện thứ i là Xi thì: 

Xi  = Ai + Bi + Ci + Di 

- Gọi tổng số điểm của 08 quận, huyện là Y, ta có: 





8

1i

iXY  

b) Số vốn định mức cho một điểm phân bổ được tính theo công thức: 

- Gọi K là số vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố phân bổ cho ngân 

sách các quận, huyện hàng năm trong giai đoạn 2016-2020 (K được tính bằng 20% số 

vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố trong năm đó).  

- Gọi Z là số vốn định mức cho một điểm phân bổ vốn đầu tư, ta có: 
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c) Tổng số vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố phân bổ cho ngân sách 

các quận, huyện được tính theo công thức: 

Gọi Vi là số vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố phân bổ cho ngân 

sách từng quận, huyện từng quận, huyện (nguồn vốn ngân sách tập trung): 

Vi = Z x Xi 

6. Vốn đầu tư phân cấp cho ngân sách quận, huyện giai đoạn  2016 - 2020 

a) Vốn đầu tư phân cấp cho các quận huyện năm 2016: được giao tại Quyết định 

số 9169/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 (về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016). 

b) Vốn đầu tư phân cấp cho các quận huyện năm 2017 được tính theo các nguyên 

tắc, tiêu chí và cách tính điểm nêu trên; trường hợp số vốn của các quận, huyện theo 

cách tính điểm thấp hơn so với số vốn đã giao tại Quyết định số 9169/QĐ-UBND ngày 

11/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố thì lấy bằng số vốn đã giao tại Quyết định. 

c) Vốn đầu tư phân cấp cho các quận, huyện các năm 2018 - 2020, được tính 

tăng 10% mỗi năm so với kế hoạch vốn năm trước đã được Ủy ban nhân dân thành phố 

giao.  

Điều 6. Các chương trình hỗ trợ quận, huyện từ nguồn vốn ngân sách thành 

phố giai đoạn 2016-2020 

 Bên cạnh số vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố phân bổ cho ngân 

sách các quận, huyện hàng năm trong giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ hỗ trợ thêm 

cho các quận, huyện từ nguồn ngân sách thành phố để triển khai các dự án thuộc các 

Chương trình hỗ trợ sau: 

a) Xem xét đầu tư cho các công trình có tác động liên vùng, khu vực có tổng 

mức đầu tư thuộc từ nhóm C trọng điểm trở lên. 

 b) Vốn đối ứng của thành phố cho các công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân 

sách Trung ương.  

 c)  Đầu tư các công trình thuộc chương trình Nông thôn mới.  

 d) Bố trí vốn cho các công trình trường tiểu học đảm bảo học ngày 02 buổi để 

trả nợ gốc và lãi vay cho Quỹ đầu tư phát triển và các chi phí khác có liên quan đối với 

công trình đã đầu tư trong năm 2016 về trước. 

đ) Các công trình do giải tỏa. 

e) Các công trình khác theo ý kiến Kết luận của Lãnh đạo thành phố. 

 Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công về phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành 

phố cho ngân sách các quận, huyện. 

Y

K
Z 
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 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khoá IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 

năm 2016./. 
 

 
      CHỦ TỊCH 

       Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

  Số: 16/2016/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

NGHỊ QUYẾT 

Bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất và Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất; 

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

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 

chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Xét Tờ trình số 6395/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua việc bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

tại Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 

109/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị quyết này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm 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 thi hành Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực ngày kể từ ngày 01 

tháng 9 năm 2016./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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PHỤ LỤC BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT 

(Kèm theo Nghị Quyết số 16  /2016/NQ-HDNĐ ngày  11 /8/2016 của HĐND thành phố) 
 

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

TT Tên đường 
Đườn

g loại 

Hệ số 

đườn

g 

Đơn giá 

1 An Bắc 5 5 0,9 2.880 

2 An Trung Đông 1 4 1,1 4.840 

3 An Trung Đông 2  4 1,1 4.840 

4 An Trung Đông 3  4 1,1 4.840 

5 An Trung Đông 4  4 1,1 4.840 

6 An Trung Đông 5 4 1,1 4.840 

7 An Trung Đông 6  4 1,1 4.840 

8 Anh Thơ (đoạn tiếp theo) 5 1,0 3.200 

9 Bàu Cầu 1 6 0,8 1.760 

10 Bàu Cầu 2 6 0,8 1.760 

11 Bàu Cầu 3 6 0,8 1.760 

12 Bàu Cầu 4 6 0,8 1.760 

13 Bàu Cầu 5 6 0,8 1.760 

14 Bàu Cầu 6 6 0,8 1.760 

15 Bàu Cầu 7  6 0,8 1.760 

16 Bàu Cầu 8 6 0,8 1.760 

17 Bàu Cầu 9 6 0,8 1.760 

18 Bàu Cầu 10 6 0,8 1.760 

19 Bàu Cầu 11 6 0,8 1.760 

20 Bàu Cầu 12 6 0,8 1.760 

21 Bàu Cầu 14 6 0,8 1.760 

22 Bàu Cầu 15 6 0,8 1.760 

23 Bàu Cầu 16 6 0,8 1.760 

24 Bàu Cầu 17 6 0,8 1.760 

25 Bàu Cầu 18 6 0,8 1.760 

26 Bàu Cầu 19  6 0,8 1.760 

27 Bàu Gia 1 5 0,8 2.560 

28 Bàu Gia Thượng 4 5 0,9 2.880 

29 Bàu Mạc 16 6 0,9 1.980 

30 Bùi Dương Lịch (đoạn tiếp theo) 4 0,9 3.960 

31 Bùi Huy Bích (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

32 Bùi Xương Trạch (đoạn tiếp theo) 5 0,9 2.880 

33 Cẩm Nam 9 6 0,9 1.980 

34 Cao Hồng Lãnh  5 0,9 2.880 

35 Cao Sơn Pháo (đoạn tiếp theo)       
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TT Tên đường 
Đườn

g loại 

Hệ số 

đườn

g 

Đơn giá 

  - Đoạn 28,5m 3 0,8 6.240 

  - Đoạn 7,5m 5 1,2 3.840 

36 Cầu Đỏ - Túy Loan       

  - Đoạn có vỉa hè 7 0,9 1.440 

  - Đoạn không có vỉa hè 7 0,8 1.280 

37 Cồn Dầu 9 6 1,0 2.200 

38 Cồn Dầu 10 6 1,0 2.200 

39 Đa Phước 8 (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

40 Đa Phước 10 5 0,8 2.560 

41 Đàm Thanh 1  6 0,9 1.980 

42 Đàm Thanh 2 6 0,8 1.760 

43 Đàm Thanh 3 6 0,8 1.760 

44 Đàm Thanh 4 6 0,8 1.760 

45 Đàm Thanh 5 6 0,8 1.760 

46 Đàm Thanh 6 6 0,8 1.760 

47 Đàm Thanh 7 6 0,8 1.760 

48 Đàm Thanh 8 6 0,8 1.760 

49 Đàm Thanh 9 6 0,8 1.760 

50 Đặng Hòa       

  -Đoạn 5,5m 6 0,8 1.760 

  -Đoạn 7,5m 5 0,8 2.560 

51 
Đỗ Bá - Đoạn từ đường An Thượng 17 đến 

đường Ngũ Hành Sơn 
3 0,9 7.020 

52 Đông Lợi 4 4 1,0 4.400 

53 Dương Lâm (đoạn tiếp theo) 4 0,8 3.520 

54 Dương Loan       

  - Đoạn 10,5m 5 1,0 3.200 

  - Đoạn 7,5m 5 0,8 2.560 

55 Dương Tử Giang (đoạn tiếp theo) 5 1,0 3.200 

56 Hà Đông 1 3 1,0 7.800 

57 Hà Đông 2 4 1,3 5.720 

58 Hà Đông 3 4 1,3 5.720 

59 Hồ Hán Thương 4 1,1 4.840 

60 Hồ Sĩ Dương (đoạn tiếp theo) 4 0,8 3.520 

61 Hồ Tỵ 6 0,8 1.760 

62 Hoàng Văn Lai (đoạn tiếp theo) 6 0,9 1.980 

63 Huỳnh Văn Nghệ 5 0,8 2.560 

64 Khúc Hạo (đoạn tiếp theo) 4 1,0 4.400 
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TT Tên đường 
Đườn

g loại 

Hệ số 

đườn

g 

Đơn giá 

65 Khúc Thừa Dụ (đoạn tiếp theo) 4 0,8 3.520 

66 Lê Văn Quý (đoạn tiếp theo) 4 1,1 4.840 

67 Lỗ Giáng 12 6 0,8 1.760 

68 Lỗ Giáng 14 6 0,8 1.760 

69 Mai Văn Ngọc (đoạn tiếp theo) 6 0,8 1.760 

70 Mân Quang 9  5 0,9 2.880 

71 Mân Quang 10 5 0,9 2.880 

72 Mân Quang 11 5 0,9 2.880 

73 Mân Quang 12  6 1,0 2.200 

74 Mân Quang 14 6 1,0 2.200 

75 Mân Quang 15  6 1,0 2.200 

76 Mân Quang 16 6 1,0 2.200 

77 Mân Quang 17 6 1,0 2.200 

78 Mân Quang 18 6 1,0 2.200 

79 Mẹ Thứ       

  - Đoạn 10,5m 5 1,0 3.200 

  - Đoạn 7,5m 5 0,8 2.560 

80 Mỹ Đa Đông 9 5 1,2 3.840 

81 Mỹ Khê 1 4 1,1 4.840 

82 Mỹ Khê 2 4 1,1 4.840 

83 Mỹ Khê 3 4 1,1 4.840 

84 Mỹ Khê 4  4 1,1 4.840 

85 Nại Hưng 1 5 1,0 3.200 

86 Nại Hưng 2 5 0,9 2.880 

87 Nại Thịnh 9  5 1,0 3.200 

88 Nại Thịnh 10 5 0,9 2.880 

89 Nại Thịnh 11 5 1,1 3.520 

90 Nghiêm Xuân Yêm (đoạn tiếp theo) 4 0,9 3.960 

91 Ngô Thì Hiệu (đoạn tiếp theo) 4 0,9 3.960 

92 Nguyễn Đình Hoàn 4 0,8 3.520 

93 Nguyễn Hữu Cầu 5 1,1 3.520 

94 Nguyễn Kim 6 1,0 2.200 

95 Nguyễn Như Đãi  7 1,0 1.600 

96 Nguyễn Phước Lan 4 1,0 4.400 

97 Nguyễn Sắc Kim 5 0,8 2.560 

98 Nguyễn Sáng(đoạn tiếp theo) 5 1,0 3.200 

99 Nguyễn Thế Kỷ  5 0,8 2.560 

100 Nhân Hòa 8 6 0,8 1.760 
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TT Tên đường 
Đườn

g loại 

Hệ số 

đườn

g 

Đơn giá 

101 Nhân Hòa 9 6 0,8 1.760 

102 Nhân Hòa 10  6 0,8 1.760 

103 Nước Mặn 1  5 0,8 2.560 

104 Nước Mặn 2 5 0,8 2.560 

105 Nước Mặn 3  5 0,8 2.560 

106 Nước Mặn 4 5 0,8 2.560 

107 Phạm Bằng 4 0,9 3.960 

108 Phạm Như Hiền 6 0,8 1.760 

109 Phan Bá Vành 4 0,8 3.520 

110 Phan Thao 5 0,9 2.880 

111 Phan Triêm 5 0,8 2.560 

112 Phú Lộc 20 6 1,0 2.200 

113 Phú Lộc 21 6 1,0 2.200 

114 Phú Thạnh 7 4 1,1 4.840 

115 Phú Thạnh 8 6 1,0 2.200 

116 Phước Tường 1 6 1,0 2.200 

117 Phước Tường 2 6 1,0 2.200 

118 Thanh Lương 1 5 0,8 2.560 

119 Thanh Lương 2 5 0,8 2.560 

120 Thanh Lương 3 5 0,8 2.560 

121 Thanh Lương 4 5 0,8 2.560 

122 Tôn Đản (đoạn tiếp theo) 5 0,9 2.880 

123 Trà Khê 1 7 1,1 1.760 

124 Trà Khê 2 7 1,1 1.760 

125 Trà Khê 3  6 1,0 2.200 

126 Trà Khê 4  7 1,1 1.760 

127 Trà Khê 5 5 0,8 2.560 

128 Trà Khê 6  6 1,0 2.200 

129 Trà Khê 7  6 1,0 2.200 

130 Trà Khê 8 7 1,1 1.760 

131 Trà Khê 9 7 1,1 1.760 

132 Trần Bạch Đằng 3 1,0 7.800 

133 Trần Nam Trung (đoạn tiếp theo) 5 1,2 3.840 

134 Trần Thúc Nhẫn 5 0,8 2.560 

135 Trần Trọng Khiêm  4 0,9 3.960 

136 Trần Văn Đán 4 1,0 4.400 

137 Trần Văn Giảng 6 0,8 1.760 

138 Trần Viện 5 0,8 2.560 
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TT Tên đường 
Đườn

g loại 

Hệ số 

đườn

g 

Đơn giá 

139 Võ An Ninh       

  -Đoạn 10,5m 5 1,0 3.200 

  -Đoạn 7,5m 5 0,8 2.560 

140 Võ Quí Huân  4 0,9 3.960 

141 Võ Sạ 6 1,0 2.200 

142 Võ Văn Ngân       

  -Đoạn 10,5m 5 1,0 3.200 

  -Đoạn 7,5m 5 0,8 2.560 

143 Vũ Trọng Hoàng (đoạn tiếp theo) 4 1,0 4.400 

144 Vũng Thùng 6 6 1,0 2.200 

145 Vũng Thùng 7 6 1,0 2.200 

146 Vũng Thùng 8 6 1,0 2.200 

147 Xuân Tâm 3 0,9 7.020 

148 Xuân Thiều 15 6 0,9 1.980 

149 Xuân Thiều 16 6 0,9 1.980 

150 Xuân Thiều 17 6 0,9 1.980 

151 Xuân Thiều 18 5 0,8 2.560 

152 Xuân Thiều 19 6 0,8 1.760 

153 Xuân Thiều 20 6 0,8 1.760 

154 Xuân Thiều 21 6 0,8 1.760 

155 Xuân Thiều 22 5 0,8 2.560 

156 Xuân Thiều 23 5 0,8 2.560 

157 Xuân Thiều 24 5 1,0 3.200 

158 Xuân Thiều 25 6 0,8 1.760 

159 Xuân Thiều 26 6 0,8 1.760 

160 Xuân Thiều 27 6 0,8 1.760 

161 Xuân Thiều 28 6 0,8 1.760 

162 Xuân Thiều 29 5 0,8 2.560 

163 Xuân Thiều 30 6 0,8 1.760 

164 Xuân Thiều 31 6 0,8 1.760 

165 Xuân Thiều 32 6 0,8 1.760 

166 Xuân Thiều 33 5 0,8 2.560 
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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:  18 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

 Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

 Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ và 

Nghị định số 120/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2014 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 

của Chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công 

nghệ;  

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

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

 Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 

về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

 Xét Tờ trình số 6373/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=95/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau: 

 1.  Đối tượng được hỗ trợ 

a) Các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành phố (bao 

gồm cả hợp tác xã, không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có 

nghiên cứu tạo công nghệ hoặc thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ; 

b) Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có nghiên cứu ứng dụng, triển 

khai ứng dụng công nghệ, cải tiến công nghệ, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ 

và có chuyển giao cho các doanh nghiệp kết quả nghiên cứu nêu trên. 

 2. Loại hình công nghệ được hỗ trợ   

 a) Công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao. 

b) Công nghệ nhằm nâng giá trị gia tăng, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; 

Công nghệ giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động; Công nghệ thân thiện với 

môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

c) Tiếp nhận công nghệ tiên tiến; các phương pháp gia công mới, tiên tiến; công 

nghệ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển. 

d) Nghiên cứu tạo công nghệ mới, thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ mới thay 

thế thiết bị nhập ngoại, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ. 

đ) Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, xây dựng và áp dụng hệ thống quản 

lý theo tiêu chuẩn, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí 

tuệ. 

e) Các trường hợp đặc biệt (hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ có 

ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của lĩnh vực, ngành, phát triển  khoa học và công 

nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định. 

 3. Hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ 

 a) Chuyển giao công nghệ độc lập 

 Hỗ trợ đến 70% giá trị hợp đồng mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình 

công nghệ, thiết kế kỹ thuật, bí quyết công nghệ. 

 b) Chuyển giao công nghệ có kèm  thiết bị công nghệ (Mỗi doanh nghiệp được 

hỗ trợ không quá 2 dự án) 

 - Hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công  nghệ cao;  
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- Hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm 

thiểu tác động xấu đến môi trường; 

 c) Hỗ trợ đến 70% cho chi phí thực hiện nghiên cứu tạo công nghệ; giải mã công 

nghệ; ươm tạo công nghệ; thiết kế chế tạo thiết bị có hàm chứa công nghệ mới, tiên 

tiến; cải tiến công nghệ; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, 

chất lượng, giảm chi phí, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

 d) Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại mục a, b, c không vượt quá 3 (ba) 

tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm. 

 4. Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ  

a) Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 

- Hỗ trợ cho xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 2700..., các tiêu chuẩn hệ thống 

quản lý khác);  

- Hỗ trợ khi tích hợp cùng một lúc nhiều tiêu chuẩn, các công cụ quản lý tiên 

tiến trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ thực hiện tái chứng nhận hệ thống quản lý; 

- Hỗ trợ khi doanh nghiệp tích hợp bổ sung tiêu chuẩn quản lý khác vào hệ thống 

quản lý của doanh nghiệp đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.  

b) Hỗ trợ thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Hỗ trợ không quá 2 tiêu 

chuẩn/năm cho một doanh nghiệp. 

c) Hỗ trợ đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và đánh giá chứng nhận hợp 

quy. Hỗ trợ không quá 2 sản phẩm/năm cho một doanh nghiệp. 

d) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp 

hữu ích của doanh nghiệp.     

đ) Hỗ trợ đăng ký sở hữu nhãn hiệu, kiển dáng công nghiệp trong nước.   

e) Hỗ trợ đăng ký sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài. 

Tổng mức hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ quy 

định cho một doanh nghiệp không quá 500 (năm trăm) triệu đồng/năm. Giao Ủy ban 

nhân dân thành phố xây dựng quy chế cụ thể về việc hỗ trợ phù hợp với tình hình thực 

tế và khả năng đáp ứng nguồn kinh phí hỗ trợ.  

 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ 

 Kinh phí thực hiện hỗ trợ đổi mới công nghệ được thực hiện từ các nguồn:  
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 a) Sử dụng kinh phí từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.  

 b) Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hằng năm cân đối cho Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

 c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ 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 thành phố, các ban, các tổ đại biểu và  đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2017./. 

      CHỦ TỊCH 

       Nguyễn Xuân Anh 
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất 

 đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo 

 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

  

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

 Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 

04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

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

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

 Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về việc 

ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; 

 Xét Tờ trình số 6319/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc đề nghị quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất 

đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 

họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có 

công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

 1. Đối tượng trợ cấp 

 a) Đối tượng trợ cấp thường xuyên: 

 - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh 

loại B) có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 62%; 

 - Bệnh binh có tỷ lệ bệnh tật từ 41% đến 80%; 

 - Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 19 /2016/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 
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 - Người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả 

năng lao động từ 21% đến 80%; 

 - Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hưởng 

trợ cấp hàng tháng; 

 - Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng 

chiến đang hưởng trợ cấp thường xuyên hoặc 1 lần; 

 - Cựu Thanh niên xung phong trong kháng chiến đã được cấp có thẩm quyền 

xác nhận. 

 b) Đối tượng trợ cấp khó khăn đột xuất: 

 - Cán bộ lão thành cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

 - Cán bộ tiền khởi nghĩa đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

 - Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

 - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 

63% trở lên; bệnh binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 

học có tỷ lệ bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

 - Các đối tượng khác được xác nhận theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng. 

 2. Điều kiện được hưởng trợ cấp 

 a) Điều kiện trợ cấp thường xuyên:  

 - Mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định hoặc tuổi cao (60 tuổi trở lên đối với nam 

và 55 tuổi trở lên đối với nữ), lú lẫn, không tự chủ được trong sinh hoạt; 

 - Thu nhập từ lương và các khoản trợ cấp hàng tháng (lương hưu, trợ cấp mất 

sức lao động và trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) thấp hơn 

02 lần mức chuẩn trợ cấp người có công; 

 - Chi phí tiền thuốc men, điều trị và chăm sóc chiếm phần lớn thu nhập từ lương 

và trợ cấp. 

 b) Điều kiện trợ cấp khó khăn đột xuất:  

 - Mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định hoặc tuổi cao (60 tuổi trở lên đối với nam 

và 55 tuổi trở lên đối với nữ), lú lẫn, không tự chủ được trong sinh hoạt hoặc bị tai nạn 

rủi ro;                               

 - Chi phí tiền thuốc men, điều trị, chăm sóc, khắc phục hậu quả vượt quá khả 

năng chi trả của gia đình. 

 3. Mức trợ cấp 

 a) Mức trợ cấp thường xuyên: 500.000 đồng/tháng/người. 

 b) Mức trợ cấp khó khăn đột xuất: Mỗi năm không quá 3.000.000 (Ba triệu) 

đồng/người. 

  Đối với các trường hợp đặc biệt, mức trợ cấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định. 

 4. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp 
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 a) Kinh phí trợ cấp thường xuyên: Sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố.  

 b) Kinh phí trợ cấp khó khăn đột xuất: Sử dụng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” của thành phố. Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ bổ sung từ nguồn ngân sách nếu 

khoản chi trợ cấp khó khăn đột xuất từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” không cân đối 

được. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện chính sách trợ cấp 

thường xuyên, đột xuất đối với người có công với Cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo 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 này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 

năm 2016./. 

 

         CHỦ TỊCH 
         

       Nguyễn Xuân Anh 
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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: 20 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11  tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển  

công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

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

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;  

 Xét Tờ trình số 6463/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ 

thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ 

a) Được hỗ trợ một phần kinh phí đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu công 

nghệ mới, công nghệ thay thế công nghệ nhập khẩu hoặc công nghệ có kết quả ứng 

dụng mang lại hiệu quả cao. Mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của thành phố về 

chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ; 

b) Hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ nhưng không quá 300 triệu đồng/nhà đầu tư;  

c) Hỗ trợ tối đa đến 50% giá trị hợp đồng đầu tư trang thiết bị nghiên cứu đối 

với dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ nhưng không quá 500 triệu đồng/nhà đầu tư. 

2. Hỗ trợ chuyển giao, đổi mới, cải tiến công nghệ 

a) Được hỗ trợ một phần kinh phí chuyển giao, đổi mới, cải tiến công nghệ sản 

xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của thành phố 

về chính sách hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ; 
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b) Hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án chế tạo thử nghiệm sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ nhưng không quá 100 triệu đồng/nhà đầu tư. 

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh 

Nhà đầu tư có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ nâng cao 

năng lực cạnh tranh như sau: 

a) Hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động xây dựng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp 

chuẩn, hợp quy. Mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của thành phố về chính sách hỗ 

trợ đối với các hoạt động này; 

b) Hỗ trợ kinh phí đăng ký sở hữu công nghiệp trong nước với mức hỗ trợ 35 

triệu đồng/sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và không quá 02 sáng chế, nhãn 

hiệu, kiểu dáng công nghiệp/năm cho một nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký 

nhiều nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho một sản phẩm thì chỉ hỗ trợ 01 nhãn hiệu, 

kiểu dáng công nghiệp;  

c) Hỗ trợ kinh phí đăng ký sở hữu công nghiệp quốc tế với mức hỗ trợ 50 triệu 

đồng/sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp quốc tế và không quá 01 nhãn hiệu, 

kiểu dáng công nghiệp quốc tế/năm cho một nhà đầu tư. Trường hợp đăng ký nhiều 

nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho một sản phẩm thì chỉ hỗ trợ 01 nhãn hiệu, kiểu 

dáng công nghiệp. 

4. Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Nhà đầu tư có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ kinh phí 

đào tạo nghề cho người lao động để phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, 

mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/tháng và hỗ trợ không quá 50 lao động/nhà đầu 

tư, thời gian đào tạo không quá 03 tháng cho 01 lao động. 

5. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường 

Nhà đầu tư có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ xúc tiến 

thương mại như sau:   

a) Hỗ trợ 100% chi phí thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn tham gia hội chợ, triển lãm 

trong nước nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/lần tham gia và không quá 02 lần 

tham gia/năm; 

b) Hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài, gồm chi phí 

thuê gian hàng chung của thành phố; chi phí trang trí, vận chuyển tư liệu, hàng hóa 

trưng bày chung của thành phố. Trường hợp nhà đầu tư thuê gian hàng riêng tại hội 

chợ triển lãm, hỗ trợ 50% chi phí thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn và tối đa không quá 20 

triệu đồng/gian hàng chuẩn khi tham gia tại khu vực Châu Á, không quá 40 triệu 

đồng/gian hàng khi tham gia tại khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ; không 

quá 50 triệu đồng/gian hàng khi tham gia tại  khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh. Hỗ trợ 

tối đa 01 lần tham gia/năm; 

c) Hỗ trợ tối đa đến 50% chi phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ hợp 

đồng kinh tế đối ngoại đối với cơ quan thương vụ, tham tán thương mại của Việt Nam 

tại nước ngoài thực hiện các công việc như: giao dịch tìm kiếm đối tác, đàm phán ký 
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kết hợp đồng kinh tế,... với các tổ chức kinh tế nước ngoài, nhưng không quá 20 triệu 

đồng/lần và tối đa không quá 02 lần/nhà đầu tư; 

d) Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng website thương mại điện tử nhưng tối đa không 

quá 10 triệu đồng/lần và hỗ trợ tối đa 01 lần/nhà đầu tư. 

6. Hỗ trợ tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng được hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm khởi 

công dự án và 50% tiền xử lý nước thải trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm dự án 

đưa vào hoạt động, nhưng tối đa không quá 50% tiền sử dụng hạ tầng và 50% tiền xử 

lý nước thải trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo quy định hiện hành. 

 Điều 2. 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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 9 năm 2016./. 
  
 

 

  CHỦ TỊCH 

   Nguyễn Xuân Anh 
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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: 21 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 
  

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

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

 Căn cứ Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến 

công; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của 

liên Bộ Tài chính - Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương; 

 Xét Tờ trình số 6750/TTr-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định đối tượng áp dụng Chính sách khuyến công trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng cụ thể như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thành lập theo quy định của pháp 

luật có trụ sở đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và có hoạt động đầu 

tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn các xã thuộc huyện Hòa 

Vang; các phường trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm: phường Hòa Hải, Hòa Quý 

thuộc Quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Nam 

thuộc Quận Liên Chiểu; các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thuộc các làng 

nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp thành lập và hoạt động theo nguyên tắc và quy định của Luật Hợp tác xã năm 

2012. Tổ hợp tác thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành lập và hoạt 
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động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác. 

2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố áp dụng sản xuất sạch 

hơn. 

3. Tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia công tác quản lý, thực hiện 

các hoạt động dịch vụ khuyến công. 

 Điều 2. Căn cứ nội dung chi hoạt động khuyến công và mức chi hoạt động 

khuyến công quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 

18/02/2014 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử 

dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương, giao UBND 

thành phố quy định nội dung chi, mức chi cụ thể hoạt động khuyến công địa phương 

và ngành nghề được hỗ trợ khuyến công địa phương phù hợp với tình hình thực tế của 

thành phố Đà Nẵng.  

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2017./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 22 /2016/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày  11  tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định mức phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường  

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 

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

 Xét Tờ trình số 6396/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng và bãi bỏ một số loại phí, lệ 

phí trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

1. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định cụ 

thể theo Phụ lục chi tiết đính kèm. 

2. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% 

mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Đối tượng nộp phí 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khai thác 

các loại khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 
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2. Tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng 

sản. 

Điều 3. Chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thu được 

1. Các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi 

trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên theo 

quy định tại Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính và nộp 

số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước 

theo đúng biểu mẫu và số liệu đã kê khai với cơ quan Thuế. 

2. Toàn bộ số thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nộp vào 

ngân sách thành phố và được sử dụng để bù đắp chi phí cho công tác bảo vệ và đầu tư 

cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, bao gồm: Phòng 

ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động 

khai thác khoáng sản; khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác 

khoáng sản gây ra; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa 

phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. 

3. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế chi cho công tác bảo vệ và đầu tư môi 

trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán 

thu chi ngân sách địa phương mình, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt làm cơ sở thực hiện. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

2. Bãi bỏ mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng được quy định tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 

04/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định, điều chỉnh một số loại phí 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 

của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung các quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Nghị 

quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường tận thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định pháp luật. 



   

35 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

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 triển khai Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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Phụ lục  

MỨC PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Nghị quyết số 22 /2016 /NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của                 

HĐND thành phố) 

  ĐVT: Đồng 

STT Loại khoáng sản 
Đơn vị 

tính 
Mức phí  

I QUẶNG KHOÁNG SẢN KIM LOẠI     

01 Quặng sắt tấn 60.000 

02 Quặng mangan tấn 50.000 

03 Quặng titan tấn 70.000 

04 Quặng vàng tấn 270.000 

05 Quặng đất hiếm tấn 60.000 

06 Quặng bạch kim tấn 270.000 

07 Quặng bạc, quặng thiếc tấn 270.000 

08 Quặng wolfram, antimoan tấn 50.000 

09 Quặng chì, quặng kẽm tấn 270.000 

10 Quặng bôxit, Quặng nhôm tấn 30.000 

11 Quặng đồng, quặng niken tấn 60.000 

12 Quặng cromit tấn 60.000 

13 
Quặng coban, Quặng molipden, quặng thủy 

ngân, quặng magie, Quặng vandi 
tấn 270.000 

14 Quặng khoáng sản kim loại khác tấn 30.000 

II KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI    

01 
Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, 

 đá hoa, bazan) 
m3 70.000 

02 Đá Block m3 90.000 

03 

Quặng đá quý: Kim cương. rubi. sapphire, em-

erald, alexandrite, opan quý  màu đen, adit, 

rodolite, pyrope, berin, spinen, topaz, thạch anh 

tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam, cryo-

lite, opan quý màu trắng, đỏ lửa, birusa, nefrite. 

tấn 70.000 

04 Sỏi, cuội, sạn m3 6.000 

05 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường tấn 5.000 
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06 

Đá vôi, đá sét làm xi măng và các loại đá làm 

phụ gia xi măng (laterit, puzolan…); khoáng 

chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các 

loại khoáng chất khác) 

tấn 3,000 

07 Cát vàng m3 5.000 

08 Cát trắng m3 7.000 

09 Các loại cát khác m3 4.000 

10 
Đất khai thác để san lấp, xây dựng  

công trình 
m3 2.000 

11 Sét làm gạch, ngói m3 2.000 

12 Thạch cao m3 3.000 

13 Cao lanh, fenspat m3 7.000 

14 Các loại đất khác m3 2.000 

15 Granite tấn 30.000 

16 Sét chịu lửa tấn 30.000 

17 Dolomite, quartzite, talc, diatomit tấn 30.000 

18 Mica, thạch anh kỷ thuật tấn 30.000 

19 Pirite, phosphorite tấn 30,000 

20 Nước khoáng thiên nhiên m3 3.000 

21 Apatit, secpentin, graphit, sericit tấn 5.000 

22 Than các loại tấn 10.000 

23 Khoáng sản không kim loại khác tấn 30.000 
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       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

      Số:  23 /2016/NQ-HĐND                         Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  

và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

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

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

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

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

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

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

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

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

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài 

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

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Xét Tờ trình số 6396/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng và bãi bỏ một số loại phí, lệ 

phí trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Phạm vi áp dụng 

Lệ phí hộ tịch được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng nộp lệ phí 

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các việc về 

hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

3. Trường hợp miễn nộp lệ phí 

Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau: 

- Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc 

hộ nghèo; người khuyết tật; 

- Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam 

cư trú ở trong nước. 

4. Mức thu lệ phí và cơ quan thu 

a) Mức thu 

- Mức thu lệ phí tại UBND phường, xã theo Phụ lục I đính kèm. 

- Mức thu lệ phí tại UBND quận, huyện theo Phụ lục II đính kèm. 

- Mức thu lệ phí tại Sở Tư pháp về cấp bản sao trích lục hộ tịch là: 5.000 đồng/01 

bản sao. 

b) Cơ quan thu 

- UBND quận, huyện; 

- UBND phường, xã; 

- Sở Tư pháp. 

5. Thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thu được 

a) Từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 

- Thu, nộp lệ phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 

tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật 

về phí, lệ phí và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và hướng dẫn thi hành 

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quản  lý Thuế. 

- Mức nộp ngân sách và trích để lại từ tiền lệ phí thu được: 
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+ Ủy ban nhân dân phường, xã được trích để lại 70% (Bảy mươi phần trăm) số 

tiền lệ phí thu được, 30% (Ba mươi phần trăm) còn lại nộp ngân sách phường, xã. 

Riêng các xã miền núi được để lại 100% số tiền lệ phí thu được. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện được trích để lại 70% số tiền lệ phí thu được, 30 

% còn lại nộp vào ngân sách quận, huyện. 

 + Sở Tư pháp được để lại 100% số tiền lệ phí thu được. 

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 trở về sau: Thực hiện theo quy định của Luật 

Phí và lệ phí. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

2. Bãi bỏ quy định về lệ phí hộ tịch tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 

90/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

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

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm 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 các đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khoá IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016./. 

 
 

 
      CHỦ TỊCH 

             Nguyễn Xuân Anh                               
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Phụ lục I 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH  

ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG, XÃ 

(Kèm theo Nghị quyết số  23 /2016/NQ-HĐND ngày  11 tháng 8 năm 2016 

 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

 và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 

(ĐVT: đồng) 

STT  Nội dung Mức thu 

1 Khai sinh   

 Đăng ký khai sinh Miễn thu 

 

Đăng ký khai sinh quá hạn (Áp dụng đối với trường hợp 

thực hiện đăng ký khai sinh sau 60 ngày kể từ ngày trẻ em 

được sinh ra) 

5.000 

 Đăng ký lại khai sinh 8.000 

2 Kết hôn  

 Đăng ký kết hôn Miễn thu 

 Đăng ký lại kết hôn 30.000 

3 Khai tử  

 Đăng ký khai tử Miễn thu 

 
Đăng ký khai tử quá hạn (Áp dụng đối với trường hợp thực 

hiện đăng ký khai tử sau 15 ngày kể từ ngày có người chết) 
5.000 

 Đăng ký lại khai tử 5.000 

4 Nhận cha, mẹ, con 15.000 

5 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ 

sung hộ tịch 
15.000 

6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch  3.000/1 bản sao 

7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15.000 

8 
Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản 

án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
5.000 

9 
Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác 

hoặc đăng ký hộ tịch khác 
5.000 

10 Giám hộ, Đăng ký giám hộ,Chấm dứt, thay đổi giám hộ Miễn thu 
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Phụ lục II 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH  

ÁP DỤNG TẠI UBND QUẬN, HUYỆN 

(Kèm theo Nghị quyết 23  /2016/NQ-HĐND ngày 11  tháng 8 năm 2016 

 của HĐND thành phố về việc Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  

và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 
  

(ĐVT: đồng) 

TT Nội dung Mức thu 

1 Khai sinh   

 Đăng ký khai sinh Miễn thu 

 Đăng ký lại việc sinh 75.000 

2 Khai tử  

 Đăng ký khai tử Miễn thu  

 Đăng ký lại khai tử 50.000 

3 Kết hôn  

 Đăng ký kết hôn 1.500.000 

 Đăng ký lại kết hôn 1.500.000 

 4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.500.000 

5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 5.000/1 bản sao 

6 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi 

trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
25.000 

7 Giám hộ  

  Đăng ký giám hộ 50.000 

  Chấm dứt, thay đổi giám hộ 50.000 

8 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài 

50.000 

9 
Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch 

khác hoặc đăng ký hộ tịch khác 
50.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:  24 /2016/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI   
 

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

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

 Xét Tờ trình số 6396/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng và bãi bỏ một số loại phí, lệ 

phí trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thống nhất quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành 

Sơn với nội dung cụ thể như sau: 

1. Về mức thu: 

a) Điểm tham quan Ngọn Thủy Sơn: 

- Người lớn:  40.000 đồng/người/lần 

- Học sinh, sinh viên: 10.000 đồng/người/lần 

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn thu 

b) Điểm tham quan Động Âm phủ: 

-  Người lớn: 20.000 đồng/người/lần 

-  Học sinh, sinh viên: 7.000 đồng/người/lần 

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn thu 

2. Về quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn thực hiện thu phí tham quan, 

nộp 100% số thu vào ngân sách quận Ngũ Hành Sơn. Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành 

Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn thu phí để phân bổ chi hoạt động thường 

xuyên của Ban quản lý và ưu tiên bố trí kinh phí để duy tu, tôn tạo và đầu tư phát triển 

khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. 



   

44 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

 1. Uỷ 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, 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, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2017./. 

   CHỦ TỊCH 

   Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:  25 /2016/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 
  

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do  

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành về phí sử dụng đường bộ  

theo đầu phương tiện đối với xe mô tô 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

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 năm 2015 và Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính 

phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 

2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

về Quỹ bảo trì đường bộ; 

Xét Tờ trình số 6396/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng và bãi bỏ một số loại phí, 

lệ phí trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung tại các văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành, cụ thể như sau: 

1. Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 7 về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, 

sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 10 về sửa 

đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 

loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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3. Điểm 1.1, Khoản 1, Mục IV Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, 

kỳ họp thứ 14 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 

 

Điều 2. 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 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 đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khoá IX, Kỳ họp 

thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 

năm 2016./. 

  CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  26/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non  

và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

năm học 2016 - 2017     

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục 

ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 

- 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Xét Tờ trình số 6397/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại học phí trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và 

giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017, cụ 

thể như sau: 

1. Đối tượng nộp học phí 

Đối tượng nộp học phí là học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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2. Đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

Đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021. 

3. Mức thu học phí 

Mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017 được quy định cụ thể như sau: 

 

ĐVT: Đồng/tháng/học sinh 

Cấp học Vùng 1 
Vùng 

2 

Vùng 

3 
Vùng 4 

Nhà trẻ 95.000 70.000 35.000 8.000 

Mẫu giáo 95.000 70.000 35.000 8.000 

Tiểu học Không thu học phí 

Trung học cơ sở 60.000 60.000 30.000 8.000 

Bổ túc văn hóa trung học cơ sở 60.000 60.000 30.000 0 

Trung học phổ thông 70.000 60.000 30.000 8.000 

Bổ túc văn hóa trung học phổ thông 70.000 60.000 30.000 0 
 

Trong đó: 

- Vùng 1: gồm các cơ sở giáo dục ở quận Hải Châu, Thanh Khê. 

- Vùng 2: gồm các cơ sở giáo dục ở quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ. 

- Vùng 3: gồm các cơ sở giáo dục ở quận Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang (trừ 

các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Liên,           Hòa Ninh). 

- Vùng 4: gồm các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa 

Liên, Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang. 

4. Cơ quan, đơn vị thu học phí 

Các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

5. Quản lý và sử dụng học phí 

Thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành của các Bộ, ngành 

Trung ương về công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn thu học phí. 

Điều 3. Hiệu lực áp dụng 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 
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2. Thời điểm áp dụng: năm học 2016 - 2017. 

3. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 

năm 2012 của HĐND khóa VIII, kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2011 - 2016 về quy định và 

điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. 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 thành phố, các ban, các tổ đại biểu và đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai, thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016./. 
 

 

       CHỦ TỊCH           

Nguyễn Xuân Anh 
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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: 27 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

  

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục  

nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý  

năm học 2016 - 2017 

     

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 

2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Xét Tờ trình số 6397/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại học phí trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016-2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý cho năm học 2016 - 2017 như 

sau: 

1. Mức thu học phí, học phí học lại của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng theo 

Phụ lục I đính kèm. 

2. Mức thu học phí, học phí học lại Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật theo 

Phụ lục II đính kèm. 
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Điều 2. Hiệu lực áp dụng 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

2. Thời điểm áp dụng: năm học 2016 - 2017. 

3. Bãi bỏ quy định về học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc 

thành phố Đà Nẵng quản lý (Trường Cao đẳng nghề và Trường Trung học văn hóa 

nghệ thuật) từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015 đã được thông qua tại 

Điểm b Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 về 

quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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 thành phố, các ban, các tổ đại biểu và đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai, thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016./. 

       CHỦ TỊCH 
 

   Nguyễn Xuân Anh 
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Phụ lục I 
 

 MỨC THU HỌC PHÍ, HỌC PHÍ HỌC LẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                   

ĐÀ NẴNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND ngày 11  tháng 8 năm 2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng) 

    

Số 

TT 
Khối ngành 

Mức thu học phí, học 

phí học lại năm học 

2016-2017 

 

 

 

I MỨC THU HỌC PHÍ : (đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên)  

1 Kinh tế (Kế toán, Quản trị DN,...)  

  Trung cấp 330  

  Cao đẳng 420  

2 Du lịch  

  Trung cấp 300  

  Cao đẳng 420  

3 May  

  Trung cấp 310  

  Cao đẳng 430  

4 Kỹ thuật ( Điện, CNTT, Cơ khí,...)  

  Trung cấp 360  

  Cao đẳng 530  

II  MỨC THU HỌC PHÍ HỌC LẠI: (đơn vị tính: 1.000 đồng/tiết/sinh viên)  

  Trung cấp 2.7  

  Cao đẳng 3.7  

       

          * Ghi chú: Đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

thường xuyên, đào tạo kỹ năng nghề, bồi dưỡng tay nghề, bậc thợ ... mức thu 

được tính trên cơ sở thực tế của từng nghề theo nguyên tắc thu đủ chi đúng và do 

Hiệu trưởng quyết định với từng khóa học cụ thể.  
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Phụ lục II  

 MỨC THU HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT  
(Kèm theo Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành 

phố Đà Nẵng) 

    

  ĐVT: 1.000 đồng/tháng/sinh viên  

Số 

TT 
Khối ngành Mức thu học phí năm học 2016 - 2017 

  

  

  

1 Chuyên ngành nghệ thuật   

  Trung cấp 480  

  Cao đẳng 530  

2 Chuyên ngành văn hóa   

  Trung cấp 430  

  Cao đẳng 460  

    
 Ghi chú:  Mức thu học phí này áp dụng cho cả trường hợp học lại  
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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: 28 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về quy định mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

về Bảo vệ dân phố; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 

tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 

của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; 

Xét Tờ trình số 6374/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về sửa đổi mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành phố Đà Nẵng; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại  kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hằng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành 

phố theo từng chức danh, cụ thể như sau: 
 

STT Chức danh Mức phụ cấp (hệ số lương tối thiểu) 

01 Trưởng ban 0.7 

02 Phó Trưởng ban 0.65 

03 Ủy viên 0.5 

04 Tổ trưởng Hưởng theo mức phụ cấp chức danh kiêm 

nhiệm cao nhất 

05 Tổ phó 0.4 

06 Tổ viên 0.25 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

          1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện 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 triển khai thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, 

Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2017./. 
 

    CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Xuân Anh 
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động  

đối với lực lượng dân quân tự vệ 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI 
  

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

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc 

phòng Quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy 

quân sự và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 

02 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động Thương binh & xã hội 

- Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân 

quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân 

quân tự vệ;  

Xét Tờ trình số 6375/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân 

tự vệ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại       kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ 

đã được thông qua tại Khoản IV, Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 

năm 2013 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ 

họp thứ 8 (tám), cụ thể như sau: 

a) Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ (trừ dân quân biển và 

dân quân thường trực) là 0,1 mức lương cơ sở cho một ngày công  lao động. 

b) Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân biển là 0,14 mức lương cơ sở 

cho một ngày công lao động khi huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tìm 

kiếm, cứu nạn trên biển. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 29 /2016/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 



   

57 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

1. Uỷ 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, 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 Khóa IX, Kỳ họp thứ hai 

thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./. 
 

           CHỦ TỊCH 

      Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 30 /2016/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

  Về thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI   

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

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

 Xét Tờ trình số 6393/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thống nhất thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ, với nội dung cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và 

nước ngoài được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất chuyên trồng lúa nước để sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

2. Về mức thu:  

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = tỷ lệ phần trăm (%) (x) diện tích 

(x) giá của loại đất trồng lúa. 

Trong đó: 

- Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông 

nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên 

trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp. 
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- Giá của loại đất trồng lúa được tính theo bảng giá đất đang được áp dụng tại 

thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do UBND thành phố ban hành. 

- Tỷ lệ phần trăm: 100% 

3. Thời hạn nộp: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định giao đất hoặc 

hợp đồng cho thuê đất giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân có hiệu lực. 

 Đối với Quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất phát sinh trong khoảng 

thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến ngày Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành 

thì thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày Nghị Quyết có hiệu lực       thi hành. 

4. Tổ chức thực hiện 

Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho 

thuê đất căn cứ Quyết định giao đất hoặc hợp đồng thuê đất, diện tích đất được giao, 

giá đất tại thời điểm giao, thực hiện kê khai và xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa phải nộp, thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. 

Cơ quan tài chính các cấp căn cứ bản kê khai của các cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng đất, tổ chức thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và 

nộp toàn bộ số thu vào ngân sách thành phố theo quy định. 

 Điều 2. Điều khoản thi hành 

 1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2016. 

 2. Việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị Quyết này được thực 

hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.  

 Điều 3. Tổ chức thi hành 

 1. Uỷ 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.  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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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:  32 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11 tháng 8 năm 2016 

  

 

NGHỊ QUYẾT 

 Quy định mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành,  

   Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong                                    

việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của                                            

nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

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

Căn cứ Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp 

với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của nông dân; 

Căn cứ Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 6391/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo 

Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 9 năm 2016./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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PHỤ LỤC 

Mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg Việt Nam trong việc tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Nghị quyết số: 32 /2016/NQ-UBND ngày11 tháng 8 năm 2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 2) 

   
ĐVT: 

đồng 

   

ST

T 

Nội dung chi Mức chi  
Ghi 

chú 

1 

Chi biên soạn, biên dịch, in ấn, 

phát hành tài liệu; thù lao báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật cho nông dân 

    

a 

Chi xây dựng chương trình, chuyên 

trang, chuyên mục; in ấn các ấn 

phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành 

băng đĩa để phục vụ công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; chi thực 

hiện thông tin, truyền thông trên 

báo, tạp chí, đài truyền hình, tập 

san, bản tin, cổng thông tin điện tử 

Thực hiện theo định mức, đơn giá 

của các ngành có công việc tương 

tự và theo chứng từ chi thực tế hợp 

pháp được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trong dự toán ngân sách hằng 

năm 

  

b 
Chi biên dịch các tài liệu phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành trong việc đón tiếp khách 

nước ngoài, tổ chức các hội nghị, 

hội thảo quốc tế và tiếp khách trong 

nước trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng tại Quyết định 32/2010/QĐ-

UBND ngày 06/10/2010 của 

UBND thành phố 

  

c 

Chi biên soạn tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật dưới dạng tình 

huống giải đáp pháp luật đặc thù 

(bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm 

định) 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về một số nội dung chi 

có tính chất đặc thù thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người 

dân tại cơ sở trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng tại Nghị quyết số 

60/2014/NQ-HĐND ngày 

10/7/2014 của HĐND thành phố 

Đà Nẵng 

  

d 

Chi biên soạn tin, bài phục vụ việc 

phát thanh, thù lao cho phát thanh 

viên tuyên truyền pháp luật cho 

nông dân trên hệ thống loa truyền 

thanh, phát thanh ở cơ sở 
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e 

Chi thù lao cho giảng viên, báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật, 

người được mời tham gia phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng đặc thù 

  

2 

Chi bồi dưỡng người làm công 

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị của nông dân 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về mức chi bồi dưỡng 

đối với cán bộ, công chức làm công 

tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng tại 

Nghị quyết số  33 /2016/NQ-

HĐND ngày 11/  8 /2016 

  

3 
Chi tổ chức hoạt động đối thoại 

với nông dân 
    

a Chi tiền nước uống 
                                                         

10,000  
  

b Thù lao cán bộ thực hiện đối thoại 
                                                         

40,000  
  

4 

Chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, kiến thức công tác 

tuyên truyền pháp luật, trợ giúp 

pháp lý và kỹ năng công tác hòa 

giải cho cán bộ chuyên trách 

công tác Hội, báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về lập dự toán, quản lý 

và sử dụng kinh phí từ ngân sách 

nhà nước dành cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC 

ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính 

  

5 

Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm 

trao đổi kinh nghiệm phổ biến, 

giáo dục pháp luật; trao đổi kinh 

nghiệm giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của nông dân; chi tổ chức các 

cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội 

nghị tập huấn cho cán bộ Hội 

không chuyên trách ở cơ sở, cộng 

tác viên, tuyên truyền viên CLB 

Nông dân với pháp luật, hội nghị 

tổng kết, sơ kết, triển khai công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về công tác phí, chi tổ 

chức các cuộc hội nghị đối với cơ 

quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng tại Nghị quyết số 

120/2015/NQ-HĐND ngày 

10/12/2015 của HĐND thành phố 

Đà Nẵng 

  

6 

Chi cho các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tư vấn pháp luật cho hội 

viên, nông dân được hưởng chính 

sách tư vấn pháp luật 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về tư vấn pháp luật quy 

định tại Nghị định số 77/2008/NĐ-

CP ngày 16/7/2008 
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7 

Chi thực hiện các cuộc điều tra, 

khảo sát trong nước để thực hiện 

kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, trợ giúp pháp lý của nông 

dân 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê tại Thông tư 

số 58/2011/TT-BTC ngày 

11/5/2011 của Bộ Tài chính 

  

8 

Chi khen thưởng cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc về phổ 

biến, giáo dục pháp luật và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của nông 

dân 

Thực hiện theo Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và 

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 

27/4/2012 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 

15/4/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng. 

  

9 

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật cho nông dân; thi hòa 

giải viên giỏi 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về một số nội dung chi 

có tính chất đặc thù thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người 

dân tại cơ sở trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng tại Nghị quyết số 

60/2014/NQ-HĐND ngày 

10/7/2014 của HĐND thành phố 

Đà Nẵng 

  

10 
Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quyết định các cấp  
    

a 

Chi hội nghị triển khai, sơ kết, tổng 

kết, hội thảo, tọa đạm của Ban chỉ 

đạo 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về công tác phí, chi tổ 

chức các cuộc hội nghị đối với cơ 

quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng tại Nghị quyết số 

120/2015/NQ-HĐND ngày 

10/12/2015 của HĐND thành phố 

Đà Nẵng 

  

b 

Chi văn phòng phẩm, trang thiết bị 

và các chi phí khác phục vụ trực 

tiếp Ban chỉ đạo (nếu có) 

 Theo hóa đơn, chứng từ  hợp pháp 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trong dự toán ngân sách giao hàng 

năm  
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11 Chi tiền lương làm thêm giờ 

 Thực hiện theo quy định hiện hành 

về chế độ trả lương làm việc vào 

ban đêm, làm thêm giờ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức tại Thông 

tư liên tịch số 08/2005/TTLT-

BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ 

Tài chính, Bộ Nội vụ  

  

12 

Công tác phí đi kiểm tra, giám 

sát, chỉ đạo việc thực Quyết định; 

tham gia giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tiếp công dân; nắm tình hình 

khiếu nại, tố cáo của nông dân, tổ 

chức đối thoại với nông dân 

Thực hiện theo chế độ quy định 

hiện hành về công tác phí, chi tổ 

chức các cuộc hội nghị đối với cơ 

quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng tại Nghị quyết số 

120/2015/NQ-HĐND ngày 

10/12/2015 của HĐND thành phố 

Đà Nẵng 

  

13 

Chi mua, thuê trang thiết bị và 

một số khoản chi mua, thuê khác 

phục vụ hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật và tổ 

chức các hội nghị, hội thảo, các 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 

nông dân 

 Theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu 

hợp pháp, hợp lệ theo quy định của 

các văn bản quy phạm pháp luật 

trong dự toán ngân sách giao hàng 

năm  
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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: 33 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh                                      

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

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

Căn cứ Thông tư số liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 

năm 2012 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng 

đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư  khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; 

Xét Tờ trình số 6391/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số liên tịch số 

46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính 

phủ, cụ thể: 

1. Đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh 

tra: 80.000 đồng/người/ngày; 

2. Đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh 

tra: 100.000 đồng/người/ngày. 

Điều 2. Hiệu lực áp dụng 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

2. Bãi bỏ nội dung quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng đã được thông qua tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND 
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ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, 

nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 4. 

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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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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: 34 /2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục  

ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

 Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu 

công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”;  

Căn cứ Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề 

án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế 

xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu 

dùng cho Giáo dục mầm non và Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 3 

năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy 

định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục 

mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 

2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm 

non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 

tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 

1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ 

Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 

tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non. 

Xét Tờ trình số 6391/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2010/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05/2011/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2010/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại  kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập 

tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như 

sau: 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

Các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất bao gồm 

các nhóm được kiện toàn và nhóm thành lập mới đủ tiêu chuẩn được cấp phép hoạt 

động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có trông giữ 50% số trẻ dưới 36 

tháng tuổi là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên 

địa bàn thành phố. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ  

Stt Nội dung chi 

Mức hỗ trợ 

một lần         

(tối đa) 

Ghi chú 

1 

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khu vực vệ sinh (gồm 

trang bị bệ xí, bộ tựa có nắp đậy, nguyên vật liệu 

cải tạo nền và hệ thống nước, bồn rửa tay cho trẻ...) 

    

a Đối với nhóm có từ 20 trẻ trở xuống 16.000.000   

b Đối với nhóm có trên 20 trẻ  18.000.000   

2 

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khu vực bếp (gồm 

nguyên vật liệu cải tạo bếp và hệ thống nước, bồn 

rửa inox...) 

    

a Đối với nhóm có từ 20 trẻ trở xuống 10.000.000   

b Đối với nhóm có trên 20 trẻ  12.000.000   

3 Trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học      

a Đối với nhóm có từ 20 trẻ trở xuống 16.000.000   

b Đối với nhóm có trên 20 trẻ  18.000.000   

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2016 - 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 9 năm 2016./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:  38 /2016/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm  

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2012; Nghị định 

60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.  

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo 

đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân dân 

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 

chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối 

với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 

2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 

2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 

2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ bồi dưỡng đối với 

cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 

năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn lập 

dự toán, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; 

Xét Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân thành phố về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu 

tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân 

dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết này.  

Điều 2. Kinh phí thực hiện một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội 

đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được cân đối, bố trí trong dự 

toán chi ngân sách hàng năm của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp 

xã theo phân cấp hiện hành.  

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban Hội đồng 

nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp 

thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 

9 năm 2016 và thay thế Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 

về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng 

nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./. 
 

      CHỦ TỊCH 

      Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

QUY ĐỊNH 

Một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động  

của Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 38 /2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8  năm 2016 

 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ hai) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố 

Đà Nẵng gồm:  

1. Chi cho công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết; 

2. Chi tổ chức lấy ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ và các Bộ, ngành Trung ương; 

3. Chi cho công tác giám sát, khảo sát; 

4. Chi tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

5. Chi tiếp xúc cử tri; 

 6. Chế độ chi xây dựng Nghị quyết của HĐND; xây dựng đề án, chương trình, 

kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hằng năm; chi xây dựng báo cáo Đảng đoàn HĐND, 

Thường trực HĐND, các ban Hội đồng nhân dân 

7. Chế độ chi kỳ họp, phiên họp của Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân 

dân; Hội nghị giao ban hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của giữa Thường trực Hội 

đồng nhân dân các cấp; 

 8. Chế độ hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân; 

 9. Chế độ chi công tác xã hội; 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Chế độ chi tiêu được áp dụng đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân 

dân các cấp, các ban của Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác tham gia phục vụ hoạt động của Hội 

đồng nhân dân các cấp theo yêu cầu.  

Điều 3. Nguyên tắc chung 

1. Việc chi tiêu tài chính đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp phải 

có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao; đảm bảo đúng chế độ, định mức, đối 

tượng quy định. 
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2. Các chế độ chi tiêu khác đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 

chưa có trong Quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của  

Nhà nước. Riêng đối với các khoản chi đặc thù, Thường trực Hội đồng nhân dân các 

cấp căn cứ dự toán ngân sách được giao hàng năm và tình hình thực tế của Hội đồng 

nhân dân cấp mình để quyết định cụ thể. 
 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU  

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

 

Điều 4.  Chi cho công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết 

1. Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị 

quyết. 

- Cấp thành phố: 500.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp quận, huyện: 300.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp phường, xã: 200.000 đồng/báo cáo. 

2. Chi cho cá nhân tham gia cuộc họp thẩm tra (áp dụng cho cả ba cấp): 

- Chủ trì cuộc họp:150.000 đồng/người/buổi; 

- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi; 

3.  Chi ý kiến tham luận bằng văn bản đối với báo cáo thẩm tra, mức chi: 

- Cấp thành phố: 200.000 đồng/văn bản; 

- Cấp quận, huyện: 150.000 đồng/văn bản; 

- Cấp phường, xã: 100.000 đồng/văn bản.  
 

Điều 5. Chi lấy ý kiến tham gia các dự án luật 

1. Chi cho các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu góp ý bằng văn bản. 

Tùy theo nội dung và tính cấp thiết của của dự án Luật, Thường trực HĐND ký 

hợp đồng với chuyên gia với mức chi tối đa như sau: 

 - Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/báo cáo; 

 - Cấp quận, huyện: 700.000 đồng/báo cáo; 

 - Cấp xã, phường: 500.000 đồng/báo cáo. 

2. Chi họp góp ý: Thực hiện theo chế độ tổ chức họp quy định tại khoản 2 Điều 

4 của Quy định này. 

3. Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự, mức chi: 

 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/văn bản; 

 - Cấp quận, huyện: 300.000 đồng/văn bản; 

 - Cấp xã, phường: 200.000 đồng/văn bản. 

4. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, mức chi: 
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 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/báo cáo; 

 - Cấp quận, huyện: 300.000 đồng/báo cáo; 

 - Cấp xã, phường: 200.000 đồng/báo cáo. 

Điều 6.  Chi cho công tác giám sát, khảo sát 

1. Chi cho Đoàn giám sát, khảo sát. 

a) Chi xây dựng văn bản giám sát: 

* Đối với hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân: 

- Chi xây dựng bộ hồ sơ giám sát (quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch 

và đề cương giám sát), mức chi: 

+ Cấp thành phố: 1.500.000 đồng/bộ văn bản; 

+ Cấp quận, huyện: 700.000 đồng/bộ văn bản; 

+ Cấp phường, xã: 300.000 đồng/bộ văn bản. 

- Chi xây dựng báo cáo kết quả Đoàn giám sát, mức chi: 

+ Cấp thành phố: 1.500.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp quận, huyện: 700.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp phường, xã: 300.000 đồng/báo cáo. 

* Đối với hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân: 

- Chi xây dựng bộ hồ sơ giám sát (quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch 

và đề cương giám sát), mức chi: 

+ Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/bộ văn bản; 

+ Cấp quận, huyện: 500.000 đồng/bộ văn bản; 

+ Cấp phường, xã: 200.000 đồng/bộ văn bản. 

- Chi xây dựng báo cáo kết quả Đoàn giám sát, mức chi: 

+ Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp quận, huyện: 500.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp phường, xã: 200.000 đồng/báo cáo. 

b) Chi xây dựng văn bản cho hoạt động khảo sát: Mức chi bằng 2/3 mức chi cho 

xây dựng văn bản giám sát quy định tại điểm a, khoản này.   

c) Chi cho thành viên tham gia Đoàn giám sát, khảo sát: 

Trong thời gian thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, ngoài chế độ công tác 

phí theo quy định của pháp luật hiện hành, chế độ chi đối với thành viên tham gia Đoàn 

giám sát, khảo sát như sau: 

- Trưởng đoàn giám sát, khảo sát:  

+ Cấp thành phố: 150.000 đồng/người/buổi;  

+ Cấp quận, huyện: 100.000 đồng/buổi;  

+ Cấp phường, xã: 70.000 đồng/buổi.   
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- Thành viên tham gia Đoàn giám sát, khảo sát theo danh sách mời:  

+ Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi;  

+ Cấp quận, huyện: 80.000 đồng/buổi;  

+ Cấp phường, xã: 50.000 đồng/buổi.    

- Cán bộ, công chức và người lao động phục vụ đoàn trực tiếp:  

+ Cấp thành phố: 80.000 đồng/người/buổi;  

+ Cấp quận, huyện: 60.000 đồng/buổi;  

+ Cấp phường, xã: 40.000 đồng/buổi.    

- Cán bộ, công chức phục vụ gián tiếp: 

+ Cấp thành phố: 50.000 đồng/người/buổi;  

+ Cấp quận, huyện: 40.000 đồng/buổi;  

+ Cấp phường, xã: 30.000 đồng/buổi.    

d) Chi các cuộc họp giám sát, khảo sát 

Ngoài thời gian hưởng theo quy định tại điểm c khoản này, chi các cuộc họp 

giám sát, khảo sát thực hiện theo chế độ tổ chức họp quy định tại khoản 2 Điều 4 của 

Quy định này. 

đ) Chi mời chuyên gia phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát: 

Tùy theo nội dung và tính cấp thiết của chuyên đề giám sát, Thường trực Hội 

đồng nhân dân, lãnh đạo các ban HĐND (trên cơ sở có ý kiến thống nhất của Thường 

trực HĐND) ký hợp đồng với chuyên gia, mức chi tối đa: 

 + Cấp thành phố: 2.000.000 đồng/báo cáo; 

 + Cấp quận, huyện: 1.000.000 đồng/báo cáo; 

 + Cấp phường, xã: 500.000 đồng/báo cáo. 

2. Chi giám sát văn bản quy phạm pháp luật: Mức chi áp dụng theo quy định 

hiện hành của Nhà nước về chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.  

3. Chế độ chi giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

a) Chi xây dựng báo cáo giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trình Thường trực 

HĐND, mức chi: 

-  Cấp thành phố: 400.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp quận, huyện: 200.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp phường, xã: 100.000 đồng/báo cáo 

b) Chi đi xác minh, thu thập thông tin (ngoài công tác phí):  

 - Cấp thành phố: 80.000 đồng/người/buổi; 

- Cấp quận, huyện, phường, xã: 50.000 đồng/người/buổi. 

4. Chi cho hoạt động chất vấn, giải trình. 
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a) Chi xây dựng bộ hồ sơ chất vấn (tổng hợp ý kiến chất vấn, kế hoạch chi tiết 

phiên giải trình) tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, mức chi: 

+ Cấp thành phố: 800.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp quận, huyện: 400.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp phường, xã: 200.000 đồng/báo cáo.   

b) Chi cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giải trình: 

+ Cấp thành phố: 500.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp quận, huyện: 300.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp phường, xã: 200.000 đồng/báo cáo.   

Điều 7. Chi tiếp xúc cử tri 

1. Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri nhằm trang trải các chi phí cần thiết 

như trang trí, thuê địa điểm, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác: 

 - Cấp thành phố: 2.500.000 đồng/điểm; 

- Cấp quận, huyện: 1.500.000 đồng/điểm; 

- Cấp phường, xã: 1.000.000 đồng/điểm.  

Trong trường hợp có sự phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân 

nhiều cấp thì chỉ được thực hiện hỗ trợ của cấp cao nhất. 

2. Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định pháp luật hiện hành, thực 

hiện hỗ trợ tiếp xúc cử tri với mức chi như sau: 

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các cấp không phải là đại biểu Hội đồng 

nhân dân (người làm công tác tổ chức; người có trách nhiệm trả lời các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, thư ký tổng hợp): 

 - Cấp thành phố: 200.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp quận, huyện: 150.000 đồng/người/buổi; 

 - Cấp phường, xã: 100.000 đồng/người/buổi. 

b) Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ, mức chi: 

+ Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi 

+ Cấp quận, huyện: 80.000 đồng/người/buổi; 

+ Cấp phường, xã: 50.000 đồng/người/buổi. 

3. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân, mức chi như sau: 

+ Cấp thành phố: 200.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp quận, huyện: 100.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp phường, xã: 50.000 đồng/báo cáo. 

4. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trình Hội đồng nhân dân, mức 

chi: 
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+ Cấp thành phố: 400.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp quận, huyện: 200.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp phường, xã: 150.000 đồng/báo cáo. 

5. Chi sinh hoạt, họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau khi tiếp xúc cử 

tri, mức chi: 

+ Cấp thành phố: 2.000.000 đồng/tổ/kỳ họp; 

+ Cấp quận, huyện: 1.000.000 đồng/tổ/kỳ họp; 

+ Cấp phường, xã: 500.000 đồng/tổ/kỳ họp. 

Điều 8. Chi tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

1. Chi tiếp công dân (áp dụng cho cả 03 cấp):  

 a) Đại biểu HĐND và cán bộ, công chức phục vụ trực tiếp chưa được hưởng chế 

độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: 100.000 đồng/người/ngày; 

          b) Cán bộ, công chức phục vụ trực tiếp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách 

nhiệm theo nghề thanh tra: 80.000 đồng/người/ngày; 

         c) Cán bộ, công chức phục vụ gián tiếp: 50.000 đồng/người/ngày. 

2. Chi xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết vụ khiếu nại, tố cáo trình hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền sau khi tiếp công dân: 

+ Cấp thành phố: 300.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp quận, huyện: 200.000 đồng/báo cáo; 

+ Cấp phường, xã: 100.000 đồng/báo cáo. 

Điều 9. Chi xây dựng Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân trình; 

xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm của Hội đồng nhân 

dân, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban 

Hội đồng nhân dân; báo cáo định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các 

ban Hội đồng nhân dân 

1. Chi xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết (văn bản QPPL) của Hội đồng 

nhân dân, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-

BTP-BTC của Liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính. 

2. Chi cho việc rà soát nội dung, kỹ thuật, hoàn thiện Nghị quyết sau khi Hội 

đồng nhân dân thông qua, mức chi là 150.000 đồng/nghị quyết (áp dụng cho cả 3 cấp). 

3. Chi xây dựng chương trình, kế hoạch, tờ trình, báo cáo công tác nhiệm kỳ của 

Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân 

và các Ban của Hội đồng nhân dân:  

- Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp quận, huyện: 500.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp phường, xã: 300.000 đồng/báo cáo.   
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4. Chi xây dựng chương trình, kế hoạch, tờ trình, báo cáo công tác hàng năm, 

định kỳ của Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, mức chi: 

- Cấp thành phố: 500.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp quận, huyện: 300.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp phường, xã: 200.000 đồng/báo cáo. 

Điều 10. Chế độ chi kỳ họp, phiên họp của Đảng đoàn, Thường trực Hội 

đồng nhân dân; Hội nghị giao ban hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của giữa 

Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp 

1. Chế độ chi kỳ họp Hội đồng nhân dân (áp dụng cho cả 03 cấp): 

- Chủ trì kỳ họp: 200.000 đồng/người/buổi; 

- Thư ký kỳ họp: 150.000 đồng/người/buổi; 

          - Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu mời tham dự kỳ họp theo danh 

sách mời: 100.000 đồng/người/buổi; 

- Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ: 50.000 đồng/người/buổi; 

2. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp: 

- Cấp thành phố: 500.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp quận, huyện: 300.000 đồng/báo cáo; 

- Cấp phường, xã: 200.000 đồng/báo cáo. 

3. Chế độ chi cuộc họp của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân; Hội nghị giao ban hướng dẫn nghiệp vụ 

chuyên môn giữa Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp, mức chi: 

a) Chủ trì cuộc họp: 

- Cấp thành phố: 150.000 đồng/người/buổi; 

- Cấp quận, huyện: 100.000 đồng/người/buổi 

- Cấp phường, xã: 70.000 đồng/người/buổi. 

b) Thành viên dự họp: 

- Cấp thành phố: 100.000 đồng/người/buổi; 

- Cấp quận, huyện: 70.000 đồng/người/buổi 

- Cấp phường, xã: 50.000 đồng/người/buổi. 

Điều 11. Chế độ hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân 

Ngoài các chế độ, chính sách được quy định tại Điều 3 Nghị quyết 

1206/2016/NQ-UBTVQH ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp được hưởng các chế độ như sau: 

1. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân. 

a) Người đang giữ các chức vụ đảng, đoàn thể nếu kiêm nhiệm chức danh: Chủ 

tịch HĐND, Trưởng ban HĐND cấp thành phố và cấp quận, huyện thì được hưởng phụ 
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cấp kiêm nhiệm hàng tháng (Thực hiện theo Thông tư 78/2005/BNV ngày 10/8/2005 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công 

chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác). 

b) Người đang giữ các chức vụ đảng, đoàn thể nếu kiêm nhiệm chức danh: Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thì phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo Nghị định 

92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối 

với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã và Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 

Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm chi trả khoản phụ cấp này. 

2. Chế độ hỗ trợ công tác đối với đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách: 

Ngoài phụ cấp chức vụ theo quy định, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách 

được hưởng chế độ hỗ trợ công tác hàng tháng, mức hỗ trợ tính theo hệ số nhân với 

mức lương cơ sở tại thời điểm, cụ thể như sau: 

a) Cấp thành phố: 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 1,2; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 1,0; 

- Trưởng ban Hội đồng nhân dân: 0,8; 

- Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân: 0,6. 

b) Cấp quận, huyện: 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 0,8 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 0,6; 

- Trưởng ban Hội đồng nhân dân: 0,5 

- Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân: 0,4. 

c) Cấp phường, xã: 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 0,4; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 0,3. 

3. Đại biểu HĐND được hỗ trợ thông tin liên lạc, nghiên cứu tài liệu giám sát, 

tài liệu kỳ họp với mức chi: 

 - Cấp thành phố: 300.000 đồng/người/tháng; 

- Cấp quận, huyện: 150.000 đồng/người/tháng; 

- Cấp phường, xã: 100.000 đồng/người/tháng. 

4. Đại biểu HĐND được hỗ trợ công tác phí: 

 - Cấp thành phố: 500.000 đồng/người/tháng; 

- Cấp quận, huyện: 200.000 đồng/người/tháng; 

- Cấp phường, xã: 100.000 đồng/người/tháng. 

5. Chi may trang phục:  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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a) Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân: 

Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cấp tiền may hai bộ 

trang phục, với mức chi: 

- Cấp thành phố: 5.000.000 đồng/bộ; 

- Cấp quận, huyện: 3.000.000 đồng/bộ; 

- Cấp phường, xã: 2.000.000 đồng/bộ. 

Trường hợp đại biểu là đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp trở lên thì được hưởng 

một mức cao nhất. 

b) Trong nhiệm kỳ, cán bộ, công chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành 

phố; cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc trực tiếp hoạt động HĐND cấp quận, 

huyện, phường, xã được cấp tiền may hai bộ trang phục, với mức chi:  

- Cấp thành phố: 2.000.000 đồng/bộ; 

- Cấp quận, huyện: 1.500.000 đồng/bộ; 

- Cấp phường, xã: 1.000.000 đồng/bộ. 

6. Chế độ hỗ trợ khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng hàng năm: 

Ngoài các chế độ theo quy định (nếu có), đại biểu Hội đồng nhân dân được hỗ 

trợ kinh phí khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng hàng năm với mức chi: 

- Cấp thành phố: 3.000.000 đồng/người/năm; 

- Cấp quận, huyện: 2.000.000 đồng/người/năm. 

- Cấp phường, xã: 1.000.000 đồng/người/năm. 

Trường hợp đại biểu là đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp trở lên thì được hưởng 

một mức cao nhất. 

7. Chế độ tặng quà lưu niệm cho đại biểu Hội đồng nhân dân khi kết thúc nhiệm 

kỳ; chi tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; bồi dưỡng nghiệp 

vụ công tác đại biểu do Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quyết định 

 Điều 12. Chế độ chi công tác xã hội 

1. Chi thăm hỏi khi ốm đau nằm viện, lễ tang cho đại biểu Hội đồng nhân dân; 

nguyên là Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân, mức 

chi như sau: 

a) Thăm hỏi khi ốm đau nằm viện (không quá 02 lần/năm) đại biểu HĐND, 

nguyên là Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND: 

- Cấp thành phố: 500.000 đồng/người/lần; 

- Cấp quận, huyện: 300.000 đồng/người/lần; 

- Cấp phường, xã: 200.000 đồng/người/lần. 

b) Trường hợp đại biểu HĐND bị bệnh hiểm nghèo (không quá 02 lần/năm): 

- Cấp thành phố: 2.000.000 đồng/người/lần; 

- Cấp quận, huyện: 1.000.000 đồng/người/lần; 
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- Cấp phường, xã: 500.000 đồng/người/lần. 

c) Phúng điếu đại biểu Hội đồng nhân dân; nguyên là Thường trực HĐND, lãnh 

đạo các ban HĐND và thân nhân (cha, mẹ, chồng hoặc vợ, con) đại biểu Hội đồng nhân 

dân. 

- Cấp thành phố: 1.000.000 đồng/người/lần; 

- Cấp quận, huyện: 700.000 đồng/người/lần; 

- Cấp phường, xã: 500.000 đồng/người/lần. 

2. Đối với cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Hội đồng nhân dân 

thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, 

phường, xã (người tham mưu, phục vụ trực tiếp hoạt động của Hội đồng nhân dân) 

được thực hiện chế độ thăm hỏi, phúng điếu như đại biểu Hội đồng nhân dân.  

3. Chế độ chi thăm hỏi, phúng điếu, lễ tết đối với các đối tượng khác do Thường 

trực Hội đồng nhân dân các cấp quyết định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

 1. Căn cứ vào chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước, của 

thành phố và các định mức chi tiêu tại Quy định này, Thường trực HĐND thành phố, 

UBND thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đảm bảo hiệu quả 

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Hàng năm, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toán kinh phí 

đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình gửi cơ quan Tài chính cùng cấp 

để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm rà soát các 

nội dung và định mức chi tiêu tài chính đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các 

cấp tại Quy định này, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét trình 

Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 

  

      CHỦ TỊCH 

              Nguyễn Xuân Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  22 /2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  20  tháng 6 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động  

của Ban đại diện cha mẹ học sinh 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 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Tờ 

trình số 458/SGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2016, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Quy định mức vận động tối đa kinh phí hoạt động của Ban đại diện 

cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

 

1. Các trường nằm trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê: 

 - Bậc mầm non : 100.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc tiểu học : 110.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc THCS  : 125.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc THPT  : 140.000 đồng/học sinh/năm học. 

2. Các trường nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, Liên Chiểu và Cẩm Lệ: 

 - Bậc mầm non :   85.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc tiểu học : 100.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc THCS  : 110.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc THPT  : 125.000 đồng/học sinh/năm học. 

3. Các trường nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn: 

 - Bậc mầm non :   70.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc tiểu học :   85.000 đồng/học sinh/năm học. 

 - Bậc THCS  :   95.000 đồng/học sinh/năm học. 
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 - Bậc THPT  : 110.000 đồng/học sinh/năm học. 

Điều 2. Nguyên tắc vận động 

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện 

nhưng không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 1 Quyết định này và không được 

quy định mức kinh phí ủng hộ cố định cho các cha mẹ học sinh.  

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia 

đình người học: 

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. 

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện 

cha mẹ học sinh như: bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; 

trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; 

khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang 

thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và 

nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo 

dục; sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. 

c) Tuyệt đối không vận động thu đối với gia đình học sinh thuộc trường hợp 

được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Chính phủ và của 

UBND thành phố. 

3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ tự nguyện đóng góp cho 

kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mức đóng góp tự nguyện trong 

trường hợp này không bị giới hạn bởi mức tối đa quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

 

 Điều 3. Quy định thu chi, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban 

đại diện cha mẹ học sinh 

 1. Nguồn thu 

a) Nguồn thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 

- Nguồn kinh phí ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh theo mức vận động tối 

đa quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

- Nguồn tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân cho Ban đại diện cha mẹ 

học sinh lớp. 

b) Nguồn thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường 

- Nguồn trích (với mức tối đa 30% tổng số thu) từ kinh phí hoạt động của Ban 

đại diện cha mẹ học sinh lớp. Mức trích cụ thể được toàn thể các Trưởng ban Ban đại 

diện cha mẹ học sinh thống nhất tại cuộc họp đầu năm học. 

- Nguồn tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân cho Ban đại diện cha mẹ 

học sinh trường. 

2. Quản lý và sử dụng kinh phí 

a) Sử dụng kinh phí 

- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên 

chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng 

sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý 

kiến. 
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- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng 

để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi 

được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến. 

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ sử dụng phục vụ trực 

tiếp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, bao gồm các khoản chi chủ yếu sau 

đây: 

+ Chi mua hồ sơ, sổ sách hoạt động; chi phí hội họp, hội nghị và chi phí khác 

liên quan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

+ Chi hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên cha mẹ, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn. 

+ Chi khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng là tấm gương điển 

hình trong học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức; vượt khó học tốt; có tinh thần hỗ trợ, 

tương thân, tương ái, giúp đỡ bạn bè… (không chi hỗ trợ cùng nhà trường để khen 

thưởng học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc học kỳ, năm học). 

b) Quản lý kinh phí 

Việc thu, chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo 

nguyên tắc công khai, dân chủ; báo cáo công khai quyết toán thu, chi kinh phí tại các 

cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ 

học sinh trường. 

 

Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm 

1. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai 

thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha 

mẹ học sinh theo quy định. 

2. Tổ chức kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố trong việc 

chấp hành các quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định 

tại Quyết định này. 

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được áp dụng 

kể từ năm học 2016-2017; thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 

của UBND thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của 

Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố. 

  

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, 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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 23 /2016/QĐ-UBND 
 

  Đà Nẵng, ngày 07  tháng 7  năm 2016 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách  

bằng xe taxi 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 Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;   

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

Giao thông vận tải; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-

BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, 

quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 

của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải 

bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 643/TTr-SGTVT 

ngày 22 tháng 02 năm 2016,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, khai thác vận 

tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

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

định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 

12/10/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, 

khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm 

tra việc thực hiện Quy định này. 

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

vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

      Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý, khai thác vận tải hành khách  

bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23  /2016/QĐ-UBND 

ngày  07  tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng 

 1. Các tổ chức, cơ quan nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố phân công 

quản lý vận tải hành khách bằng xe taxi. 

 2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (sau 

đây gọi là đơn vị taxi) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 3. Nhân viên lái xe taxi. 

 4. Hành khách đi xe taxi. 

5. Các đơn vị có liên quan đến việc khai thác hạ tầng phục vụ hoạt động kinh 

doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 

Điều 3. Những khái niệm chung  

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

1. Xe taxi là loại xe ô tô có sức chứa từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống (kể cả người 

lái xe) được thiết kế để chở người, đáp ứng các điều kiện tại Điều 7 Chương II của Quy 

định này. 

2. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe ô tô có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo 

đồng hồ tính tiền căn cứ vào ki lô mét xe lăn bánh, thời gian chờ đợi. 

3. Đơn vị taxi là các đơn vị được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp 

tác xã hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi theo quy định 

của pháp luật.  

Chương II 

KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI  

Điều 4. Đăng ký khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi 
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1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu tham gia kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe taxi nộp hồ sơ đăng ký về Sở Giao thông vận tải để được kiểm tra đủ 

điều kiện kinh doanh theo quy định của Chính phủ và được cấp Giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô, theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 

2. Việc phát triển đơn vị taxi được thực hiện theo quy hoạch phát triển vận tải 

hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 5. Điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị taxi 

Đơn vị taxi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-

CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô (viết tắt là Nghị định số 86/2014/NĐ-CP). 

Điều 6. Tiêu chuẩn đối với lái xe taxi 

Người lái xe taxi là công dân Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại 

Điều 58, 59 và 60 Luật Giao thông đường bộ; khoản 1, Điều 11 và Điểm a và b, Khoản 

3, Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. 

Điều 7. Quy định đối với xe taxi 

Xe taxi phải được niêm yết và trang bị theo quy định tại Điều 6, Điều 17 Nghị 

định số 86/2014/NĐ-CP; Điều 37 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 

của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (viết tắt là Thông tư số 63/2014/TT-

BGTVT); khoản 8, Điều 1, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; 

và đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 

1. Có Chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành 

phố Đà Nẵng cấp (Biển số xe 43), trừ những xe taxi mang biển số địa phương khác đã 

tham gia kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, các đơn vị taxi được điều chuyển xe từ các 

địa phương khác phục vụ các ngày lễ, sự kiện lớn của thành phố nhưng phải thông báo 

cho Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố về danh sách xe, thời hạn điều chuyển. 

2. Có đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật. 

3. Có máy bộ đàm hoặc thiết bị điện tử khác đảm bảo liên lạc với Trung tâm điều 

hành của đơn vị taxi. 

4. Phía mặt ngoài xe phải niêm yết số thứ tự xe taxi (theo số thứ tự quản lý của 

đơn vị taxi); số điện thoại đường dây nóng của đơn vị taxi, Sở Giao thông vận tải và 

Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng. Việc niêm yết giá cước được thực hiện theo quy 

định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 

của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải. 

5. Từ ngày 01/01/2017, các đơn vị có số lượng trên 100 xe taxi phải lắp đặt thiết 

bị và sử dụng phần mềm hỗ trợ điều xe. 

6. Từ ngày 01/07/2016, xe taxi phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ 

tính tiền trên xe. 
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Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị taxi 

Ngoài trách nhiệm của đơn vị taxi được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, 

Điều 7, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40 và Điều 41, Thông tư số 63/2014/TT-

BGTVT, đơn vị taxi còn có trách nhiệm sau:  

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động vận tải hành khách bằng taxi 

của đơn vị mình. 

2. Có trách nhiệm tuân thủ sự điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt 

động kinh doanh vận tải khách bằng taxi; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà 

nước theo luật định. 

3. Có tinh thần hợp tác giữa các đơn vị taxi trong quá trình phục vụ hành khách 

đi lại bằng taxi trên địa bàn.  

4. Thực hiện đăng ký lại chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi của 

đơn vị với Sở Giao thông vận tải nếu nội dung có thay đổi so với lần đăng ký trước đó. 

5. Đưa xe taxi ra hoạt động phải đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Quy định này. 

Bố trí nhân viên lái xe taxi tham gia ca kinh doanh phải đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 

6 Quy định này. 

6. Đơn vị khi tuyển dụng, tiếp nhận lái xe taxi mới phải căn cứ các tiêu chuẩn tại 

Điều 6 Quy định này để xét tuyển. Sau khi tuyển dụng phải ký hợp đồng lao động theo 

đúng quy định của Bộ luật Lao động. 

7. Theo dõi quá trình hành nghề đối với nhân viên lái xe taxi của đơn vị. Xử lý 

các nhân viên lái xe taxi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe taxi và ra thông báo rộng rãi đến các đơn vị, Hiệp hội taxi Đà Nẵng danh sách 

các nhân viên lái xe vi phạm bị sa thải để theo dõi. 

8. Tổ chức quán triệt, giáo dục cho đội ngũ lái xe thực hiện nghiêm chỉnh các 

quy định về vận chuyển khách bằng xe ô tô; về hoạt động vận tải đường bộ trong đô 

thị của Luật Giao thông đường bộ. 

9. Thường xuyên tổ chức đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ lái xe đủ tiêu 

chuẩn, nâng cao trình độ giao tiếp, trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu.  

10. Bố trí địa điểm giao ca bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn và không gây 

ùn tắc giao thông; đáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.  

11. Phát hành hoá đơn tài chính theo quy định; Mua bảo hiểm trách nhiệm dân 

sự của chủ xe theo luật định.  

12. Từ ngày 01/7/2016, phải lắp đặt thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính 

tiền trên xe taxi. 

13. Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 12 năm. Tuy nhiên, đơn vị đầu tư xe 

ban đầu hoặc được tăng thêm xe phải là xe mới 100% (chưa qua sử dụng); khuyến 

khích các đơn vị taxi thay thế xe cũ và xe đưa vào thay thế đã qua sử dụng không quá 

03 năm.  
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14. Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, góp ý của hành khách và người dân.  

15. Xây dựng, rà soát bổ sung nội quy, quy định xử lý kỷ luật, chế độ khen 

thưởng đối với người lái xe taxi. Đơn vị phải có quy định và quản lý đối với nhân viên 

lái xe, có biện pháp ngăn ngừa, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm 

chạy quá tốc độ; phóng nhanh vượt ẩu; quay đầu xe gấp; tranh giành, chèo kéo hành 

khách; dừng đỗ xe sai quy định … gây mất trật tự an toàn giao thông, làm mất mỹ quan 

đô thị.  

16. Phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lái xe taxi thực 

hiện đúng nội dung nêu trong Quy định này. 

17. Thực hiện báo cáo đúng quy định theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. 

18. Chịu sự kiểm tra về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền.  

19. Được kiến nghị, đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, 

tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động.  

Điều 9. Quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm của lái xe taxi 

Ngoài quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm của lái xe taxi được quy định tại Khoản 

1, Điều 11 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP; Điều 42, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, 

lái xe taxi còn có quyền lợi, trách nhiệm sau:  

1. Được ký kết hợp đồng lao động với đơn vị và hưởng các chế độ theo quy định 

của đơn vị và của pháp luật. 

2. Khi làm nhiệm vụ lái xe phải công khai thẻ tên, mặc đồng phục theo quy định 

của đơn vị và mang theo các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật. 

3. Khi nhận xe để vận chuyển người lái xe phải thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật 

an toàn của xe, nhiên liệu, dầu nhờn, nước làm mát, dụng cụ, đồ nghề, bình cứu hỏa, 

đồng hồ tính tiền, đèn báo hiệu, bộ đàm, các trang thiết bị khác theo xe. 

4. Phục vụ hành khách với lộ trình ngắn nhất, trừ trường hợp hành khách có yêu 

cầu khác. Từ ngày 01/7/2016, lái xe phải in hóa đơn tính tiền và trả cho hành khách. 

5. Nhắc nhở hành khách kiểm tra lại hành lý trước khi rời xe, kể cả trong trường 

hợp lái xe không thấy hành khách mang theo hành lý khi lên xe.  

6. Có thái độ ứng xử hoà nhã, lịch sự đối với hành khách đi xe; trợ giúp đối với 

hành khách là người khuyết tật, người già, trẻ em và phụ nữ có thai, có con nhỏ. 

7. Không được lựa chọn khách hàng; không từ chối hành khách đi gần; không 

chạy vòng vo để thu tiền của khách; không tranh giành, chèo kéo hành khách; không 

uống rượu, bia trong ca kinh doanh; 

8. Không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; không phóng nhanh, vượt ẩu; 

không quay đầu gấp; không sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện; 

không được mở bộ đàm khi đang chở khách, trừ khi khách yêu cầu và khi có việc cần 

thiết liên lạc với Trung tâm điều hành của đơn vị taxi. 
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9. Không được vận chuyển hàng cấm, hàng dễ cháy, nổ; có quyền từ chối vận 

chuyển động vật sống. 

10. Cảnh giác đối với những hành khách có biểu hiện nghi vấn cướp của, giết 

người, sử dụng hung khí và khi phát hiện phải báo ngay với đơn vị mình và cơ quan 

Công an gần nhất.  

11. Nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh hoặc yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức 

năng đang thi hành công vụ; xuất trình các giấy tờ cần thiết khi có yêu cầu thanh tra, 

kiểm tra. 

12. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện các 

quy định có liên quan trong Quy định này. 

 Điều 10. Quyền lợi, quyền hạn và trách nhiệm của hành khách đi xe taxi 

Ngoài quyền hạn, trách nhiệm của hành khách đi xe taxi được quy định tại Điều 

43, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, hành khách đi xe taxi còn có quyền lợi, trách 

nhiệm sau: 

1. Được hưởng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi. 

2. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông và hướng dẫn của lái xe 

taxi khi đi xe. 

3. Không mang theo những hàng hóa bị cấm vận chuyển, thực phẩm hôi tanh, 

lây nhiễm, chất dễ cháy nổ. 

4. Kiểm tra hành lý trước khi rời xe. 

5. Thanh toán tiền cước đi xe với lái xe taxi theo đồng hồ tính tiền và các chi phí 

khác (nếu có) mà hành khách phải trả bằng tiền mặt hoặc hình thức thanh toán khác 

(nếu có) theo quy định của đơn vị. 

Điều 11. Khai thác hoạt động vận chuyển khách bằng taxi tại một số địa 

điểm tập trung một lượng lớn hành khách  

Quản lý, khai thác và điều hành hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng taxi 

tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Ga đường sắt, các bến xe, các điểm văn hóa, thể thao, 

du lịch, các bệnh viện, siêu thị, resort, khách sạn … thực hiện theo quy định này và 

quy chế phối hợp quản lý; hợp đồng nhượng quyền, sử dụng bến bãi, vị trí đỗ xe taxi 

để khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi giữa đơn vị taxi và đơn vị sở hữu, sử dụng 

bến bãi theo luật định.   

Chương III 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI  

 Điều 12. Sở Giao thông vận tải 

 Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố 

quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng có trách nhiệm, quyền hạn: 
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 1. Quản lý phương tiện, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động vận chuyển 

hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố. 

 2. Theo dõi, tổng hợp sản lượng và nhu cầu đi lại của hành khách bằng xe taxi; 

tình hình hoạt động của các đơn vị taxi trên địa bàn thành phố.. 

 3. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch 

phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi; điều tiết số lượng đơn vị taxi, xe taxi và tổ 

chức điểm đỗ xe taxi công cộng phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

và đặc thù của thành phố. 

  4. Quản lý và cấp phù hiệu cho xe taxi. Kiểm tra tiêu chuẩn xe taxi trước khi 

cấp phù hiệu và cấp phù hiệu mới phải thu hồi phù hiệu cũ. 

 5. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô nói chung và bằng xe taxi nói riêng. 

6. Phối hợp với Hiệp hội Taxi thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn đội ngũ lái 

xe taxi; giám sát kỹ thuật, mỹ thuật xe taxi của các đơn vị taxi. 

 7. Phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý hoạt động vận tải hành khách 

bằng xe taxi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 

8. Tháng 12 hàng năm báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị taxi trên địa 

bàn về Ủy ban nhân dân thành phố.   

9. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tăng, giảm số lượng 

đơn vị, số lượng xe taxi nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và theo quy hoạch 

đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.  

 10. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động vận tải hành khách 

bằng taxi theo quy định của pháp luật và Quy định này.  

Điều 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Cấp đăng ký kinh doanh, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp theo quy 

định, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.   

 2. Định hướng cho các doanh nghiệp khi đăng ký ngành nghề kinh doanh vận 

tải hành khách bằng xe taxi phù hợp với quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng 

xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.   

Điều 14. Sở Tài chính 

1. Hướng dẫn các đơn vị taxi kê khai giá cước; đăng ký giá cước theo quy định. 

 2. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan: 

  a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh bổ sung danh mục đơn vị kinh 

doanh vận tải bằng xe taxi (nếu có) trên địa bàn thành phố thuộc diện kê khai giá cước. 

b) Kiểm tra tình hình thực hiện việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước theo chỉ 

đạo của cấp có thẩm quyền. 

Điều 15. Sở Du lịch 
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 1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án quản lý và đào tạo 

đội ngũ lái xe taxi và nhân viên điều hành nhằm không ngừng nâng cao chất lượng 

phục vụ đối với khách du lịch. 

2. Có trách nhiệm bố trí, sắp xếp phiên thứ phục vụ của các đơn vị taxi tham gia 

đón khách du lịch bằng đường biển khi cập cảng, khu du lịch, danh lam thắng cảnh một 

cách hợp lý, thuận tiện, đảm bảo phục vụ du khách chu đáo, không để xảy ra tình trạng 

mất trật tự, tranh giành, chèo kéo khách. 

Điều 16. Công an thành phố 

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác giữ gìn trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn thành phố. 

 2. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, cấp đăng ký xe ô tô, biển số xe 

cho các đơn vị taxi sau khi được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận 

tải hành khách bằng xe taxi. 

3. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra, 

kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe taxi vi phạm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực nội thành. 

4. Chỉ đạo Công an các địa phương xung quanh khu vực Sân bay Quốc tế Đà 

Nẵng, các bến xe khách, Ga Đà Nẵng thường xuyên duy trì, đảm bảo công tác an ninh 

trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.  

Điều 17. Cảng Hàng không Sân bay quốc tế Đà Nẵng 

1. Chỉ đạo lực lượng an ninh sân bay thường xuyên phối hợp với các cơ quan 

chức năng xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực sân 

bay. 

2. Nghiên cứu, tìm hiểu công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các sân bay khác 

trong nước, chủ động báo cáo, đề xuất tăng cường lực lượng chức năng để duy trì an 

ninh, trật tự trong khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng. 

3. Tổ chức các cuộc họp thường kỳ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông trong sân bay phải có sự tham gia của đại diện Công an thành phố và Sở 

Giao thông vận tải. 

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị khai thác taxi tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng 

xây dựng Quy chế quản lý hoạt động khai thác dịch vụ taxi tại Cảng Hàng không quốc 

tế Đà Nẵng; sắp xếp vị trí dừng, đỗ xe taxi chờ đón khách, lắp đặt bảng chỉ dẫn cho 

hành khách về vị trí dừng, đỗ xe taxi đón khách trong khu vực sân bay.  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Triển khai thực hiện 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, các sở, ban, ngành 

thành phố; các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định 

này.  
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2. Giao Sở Giao thông vận tải triển khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan 

biết. Yêu cầu từng đơn vị taxi có văn bản cam kết thực hiện đúng Quy định này. 

3. Giám đốc các đơn vị taxi trên địa bàn thành phố có trách nhiệm triển khai Quy 

định này đến cán bộ, nhân viên của đơn vị được biết và thực hiện. Căn cứ Quy định 

này, đơn vị taxi xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung quy chế, nội quy hoạt động 

trong đơn vị để thực hiện. Giám đốc các đơn vị taxi chiụ trách nhiệm về thực hiện Quy 

định này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có 

thay đổi thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật đó. 

Điều 19. Chế độ báo cáo 

1. Giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo định 

kỳ hàng năm về tình hình thực hiện Quy định này, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân 

thành phố giải quyết các vướng mắc (nếu có). 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc thực tiễn có 

phát sinh vấn đề mới, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Giao thông 

vận tải để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định bổ sung cho 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật  

trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 

 

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 2016; 

 

      Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về 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 Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

400/TTr-STC ngày 02 tháng 8 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do 

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành, cụ thể như sau: 

 1. Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 về việc quy 

định mức thu phí đấu thầu, đấu giá: tài sản, vật tư, hàng hóa trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

 2. Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 về việc quy 

định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển. 

 3. Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 về việc quy 

định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 24 /2016/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Đà Nẵng, ngày  11  tháng 8 năm 2016 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  25 tháng 8 năm 2016. 

 

 Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, 

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

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

hành Quyết định này./. 
  

                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                       KT. CHỦ TỊCH 

                                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                               Trần Văn Miên 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Số: 25 /2016/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do 

UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu 
 

 

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 Doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; 

giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng 

vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1497/STC-TCDN ngày 

19 tháng 7 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát tài chính và đánh 

giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 
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do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà 

nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH  

                Trần Văn Miên 
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QUY CHẾ 

Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng  

làm đại diện chủ sở hữu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm  2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I   

QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

  1. Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến giám sát tài chính và đánh 

giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu; trách nhiệm, cơ chế phối hợp 

và chế độ thông tin, báo cáo giữa UBND thành phố với các cơ quan liên quan và doanh 

nghiệp, người đại diện tại doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu. 

2. Quy chế này áp dụng đối với UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Tài chính; doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước mà UBND thành phố Đà 

Nẵng là cơ quan đại diện chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do UBND thành 

phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. 

3. Việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

87/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật về xổ số; trường hợp quy định của pháp luật 

về xổ số khác quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản 

hướng dẫn thì áp dụng quy định của pháp luật về xổ số. 

4. Các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được loại 

trừ khoản lỗ do tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ảnh hưởng đến việc đánh giá 

mức độ bảo toàn vốn, xếp loại doanh nghiệp, xếp loại người quản lý, xét khen thưởng 

doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp theo qui định tại Thông tư số 14/2016/TT-

BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính khi 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, đảm bảo anh sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

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

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu là Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng được Chính 

phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh 

nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách 

nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.  

2. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ. 

3. Người quản lý doanh nghiệp bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành 

viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó 

Giám đốc, Kế toán trưởng. 

4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là cá nhân được 

UBND thành phố Đà Nẵng ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm 

của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần 

theo quy định của pháp luật. 

5. Giám sát tài chính là việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá các vấn đề về 

tài chính, chấp hành chính sách pháp luật về tài chính của doanh nghiệp. 

6. Báo cáo giám sát tài chính là báo cáo phân tích, đánh giá, cảnh báo các vấn 

đề về tài chính của từng doanh nghiệp. 

7. Báo cáo kết quả giám sát tài chính là báo cáo tổng hợp kết quả công tác giám 

sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

8. Giám sát trực tiếp là việc kiểm tra, thanh tra trực tiếp tại doanh nghiệp. 

9. Giám sát gián tiếp là việc theo dõi và kiểm tra tình hình của doanh nghiệp 

thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp luật 

và của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

10. Giám sát trước là việc xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch ngắn 

hạn, dài hạn, dự án đầu tư, phương án huy động vốn, các dự án và phương án khác của 

doanh nghiệp. 

11. Giám sát trong là việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, dự án 

của doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan đại diện chủ 

sở hữu trong suốt quá trình triển khai kế hoạch, dự án. 
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12. Giám sát sau là việc kiểm tra kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở 

các báo cáo định kỳ, kết quả chấp hành pháp luật của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc 

điều lệ doanh nghiệp, việc tuân thủ các quy định của pháp luật. 

13. Giám sát tài chính đặc biệt là quy trình giám sát đối với các doanh nghiệp có 

dấu hiệu mất an toàn về tài chính cần phải được các cơ quan có thẩm quyền theo dõi 

và chấn chỉnh. 

14. Tiêu chí đánh giá là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để đánh giá hiệu 

quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp. 

Điều 3. Mục đích của việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp 

1. Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, 

nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. 

2. Giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện pháp 

chấn chỉnh. 

3. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà 

nước. 

4. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh 

doanh tại doanh nghiệp. 

Chương II   

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 

Mục 1 

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI  

DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC  

Điều 4. Nội dung giám sát 

1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn. 

2. Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo 

các nội dung sau: 

a) Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, gồm: Nguồn vốn huy động, 

tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư; 
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b) Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; 

c) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu; 

d) Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán 

nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; 

đ) Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 

3. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

a) Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; 

b) Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận  

trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA); 

c) Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; 

d) Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ. 

4. Giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp; việc ban hành, thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp. 

5. Giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn 

của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. 

6. Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách 

nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm 

soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Phương thức giám sát 

1. Giám sát tài chính thực hiện bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát 

gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát 

trước và giám sát trong nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về tài chính, hạn chế trong 

quản lý tài chính của doanh nghiệp và có cảnh báo, giải pháp xử lý. 

2. Việc kiểm tra, thanh tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo quy định 

của pháp luật về kiểm tra, thanh tra. 

Điều 6. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm lập Báo cáo đánh 

giá tình hình tài chính theo nội dung qui định và mẫu biểu nêu tại Khoản 2, Điều 5 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và gửi về Sở Tài chính trước ngày 

15 tháng 7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 31 tháng 3 năm 

tiếp theo (đối với báo cáo năm). 
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2. Căn cứ Báo cáo đánh giá của doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này và các 

tài liệu có liên quan theo qui định tại Điều 10 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ, Sở Tài chính kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và dự thảo 

Báo cáo giám sát tài chính đối với từng doanh nghiệp trong đó nhận xét, đánh giá theo 

các nội dung nêu tại Điều 4 Quy chế này; nêu đề xuất, kiến nghị đối với từng doanh 

nghiệp (nếu có); tổng hợp và lập Báo cáo giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp 

do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu kèm theo Biểu số 03 (ban hành kèm 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính); gửi UBND thành phố trước ngày 

trước ngày 25 tháng 7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 

tháng 5 năm tiếp theo (đối với báo cáo năm). 

3. Trên cơ sở dự thảo Báo cáo giám sát tài chính (tổng hợp và của từng doanh 

nghiệp), UBND thành phố xem xét, duyệt ký gửi Bộ Tài chính (kèm Báo cáo giám sát 

tài chính của từng doanh nghiệp) trước ngày trước ngày 31/7 của năm báo cáo (với báo 

cáo 6 tháng) và trước ngày 31/5 năm tiếp theo (với báo cáo năm). 

Mục 2 

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM 

GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ 

 Điều 7. Nội dung giám sát 

1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 

theo các nội dung sau: 

a) Hoạt động đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra 

ngoài doanh nghiệp (nguồn vốn huy động gắn với dự án đầu tư, tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư); 

b) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu; 

c) Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán 

nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; 

d) Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 

3. Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 

a) Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA); 

b) Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 
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4. Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, 

thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp. 

5. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do 

Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch. 

 Điều 8. Phương thức giám sát 

1. Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cá nhân được cơ quan đại 

diện chủ sở hữu giao thực hiện giám sát doanh nghiệp và chỉ chịu trách nhiệm đối với 

những việc được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao. 

2. Việc giám sát tài chính được thực hiện gián tiếp thông qua các báo cáo định 

kỳ, đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu do Sở Tài chính tham 

mưu đề xuất trên cơ sở báo cáo của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.  

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm cuối cùng về giám sát doanh 

nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng 

mất an toàn về tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm kịp thời tham mưu cho cơ quan 

đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện thực hiện các quyền của cổ đông theo quy 

định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014.  

 Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, người đại diện lập báo cáo giám sát tài chính theo 

các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 200/2015/TT-BTC gửi Sở Tài 

chính và UBND thành phố; thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 15 tháng 7 của năm báo 

cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo (đối với báo cáo 

năm). 

2. Căn cứ báo cáo của người đại diện, Sở Tài chính kiểm tra, thực hiện giám sát, 

đánh giá và tổng hợp kết quả giám sát tài chính theo nội dung qui định tại Điều 7 Quy 

chế này; đồng thời báo cáo đề xuất rõ có tiếp tục đầu tư hay thoái vốn, gửi UBND thành 

phố trước ngày 25 tháng 7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 

tháng 5 năm tiếp theo (đối với báo cáo năm) để UBND thành phố xem xét duyệt ký gửi 

Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo đối với báo cáo 06 tháng và trước 

ngày 31 tháng 5 năm tiếp theo đối với báo cáo năm. 

3. Ngoài nội dung về báo cáo giám sát tài chính, người đại diện có trách nhiệm 

thực hiện thông tin, báo cáo theo qui định hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng 

tại Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh 

nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu. 
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Mục 3 

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM 

GIỮ KHÔNG QUÁ 50% VỐN ĐIỀU LỆ 

 Điều 10. Nội dung giám sát 

1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

2. Giám sát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; 

3. Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Kết quả hoạt động kinh 

doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi 

nhuận trên tổng tài sản (ROA); 

4. Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, 

thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp. 

 Điều 11. Phương thức giám sát 

1. Việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp được thực hiện gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng 

mất an toàn về tài chính, mất vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp, Sở Tài chính có trách 

nhiệm kịp thời tham mưu cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện thực hiện 

các quyền của cổ đông theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 114 Luật Doanh 

nghiệp năm 2014. 

 Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Định kỳ hàng năm, người đại diện lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội 

dung quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 200/2015/TT-BTC gửi Sở Tài chính và 

UBND thành phố và trước ngày 31 tháng 3. 

2. Căn cứ báo cáo của người đại diện, Sở Tài chính kiểm tra, thực hiện giám sát, 

đánh giá và tổng hợp kết quả giám sát tài chính theo nội dung qui định tại Điều 10 Quy 

chế này đồng thời báo cáo đề xuất rõ có tiếp tục đầu tư hay thoái vốn và gửi UBND 

thành phố trước ngày 10 tháng 5 để UBND thành phố xem xét, duyệt ký gửi Bộ Tài 

chính trước ngày 31 tháng 5. 

3. Ngoài nội dung về báo cáo giám sát tài chính, người đại diện có trách nhiệm 

thực hiện thông tin, báo cáo theo qui định hiện hành của UBND thành phố tại Quy chế 

quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do 

UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. 
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Mục 4 

GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  

CÓ DẤU HIỆU MẤT AN TOÀN TÀI CHÍNH 

Điều 13. Xem xét, quyết định giám sát tài chính đặc biệt 

1. Khi doanh nghiệp có các dấu hiệu mất an toàn tài chính theo qui định tại Điều 

24 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

doanh nghiệp và các cơ quan liên quan báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định 

đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt hay tiếp tục thực hiện giám sát 

theo Mục 1 Quy chế này. 

2. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, UBND thành phố xem xét có Quyết định 

giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Khoản 1, 

Điều 25 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 14. Quy trình xử lý đối với doanh nghiệp thuộc diện giám sát tài chính 

đặc biệt 

1. Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh 

nghiệp thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt lập phương án khắc phục, phương án cơ 

cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính, gửi UBND thành phố và Sở Tài 

chính trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có Quyết định giám sát tài chính đặc biệt. 

2. Sở Tài chính: 

a) Phối hợp doanh nghiệp tiến hành phân tích, đánh giá các nguyên nhân chính 

dẫn đến khả năng mất an toàn tài chính của doanh nghiệp. 

b) Phối hợp doanh nghiệp xây dựng phương án khắc phục các khó khăn tài chính 

của doanh nghiệp.  

c) Kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND thành phố phê duyệt phương án cơ cấu 

lại của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

phương án của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp cần cơ cấu lại tổ chức, 

hoạt động kinh doanh, tài chính. 

Phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại phải quy định rõ đơn vị, cá nhân  

chịu trách nhiệm triển khai; kết quả cụ thể khi hoàn thành phương án; thời hạn bắt đầu 

và dự kiến hoàn thành; các điều kiện cần và đủ để triển khai phương án và nhu cầu hỗ 

trợ trong phạm vi quy định của pháp luật (nếu có). 

d) Tham mưu đề xuất UBND thành phố thuê tư vấn giúp nghiên cứu và đánh giá 

phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết. 

Chi phí thuê tư vấn được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp. 
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e) Tham mưu UBND thành phố quy định tần suất báo cáo, các tiêu chí giám sát 

và cơ chế phản hồi thông tin giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp và các 

bên liên quan khác (nếu cần). 

g) Tham mưu, giúp UBND thành phố giám sát doanh nghiệp thực hiện phương 

án đã được phê duyệt. 

h) Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan phân tích, đánh 

giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tài chính, điều hành sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp để tham mưu cho UBND thành phố đưa ra ý kiến chỉ đạo đối 

với doanh nghiệp. 

3. UBND thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trong thời hạn 

không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án do Sở Tài chính kiểm 

tra, đề xuất trong trường hợp doanh nghiệp cần cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh 

doanh, tài chính. 

4. Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố tổ chức kiểm 

tra hoặc chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức kiểm tra doanh nghiệp nhằm đánh giá tính trung 

thực, chính xác về các chỉ tiêu trong các báo cáo của doanh nghiệp; công tác quản lý 

điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành doanh nghiệp; công tác quản lý sản 

xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và các nguồn lực khác của doanh nghiệp. 

Việc kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 

Kết thúc kiểm tra phải có báo cáo, kết luận về những nội dung kiểm tra và đưa ra những 

khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

5. Sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại 

mà doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài 

chính theo phương án cơ cấu lại, phương án khắc phục thì doanh nghiệp phải báo cáo 

cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp 

theo quy định. 

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp doanh nghiệp và các cơ quan liên quan: 

a) Tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý 

trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện các yêu cầu của UBND thành phố và cơ 

quan tài chính mà kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của 

doanh nghiệp vẫn không được cải thiện. 

b) Tham mưu UBND thành phố xem xét ban hành quyết định kết thúc giám sát 

tài chính đặc biệt khi doanh nghiệp đã phục hồi, không còn các dấu hiệu mất an  

toàn tài chính và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo giám sát theo quy định.  

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo 
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Doanh nghiệp báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính theo tần suất đã được 

UBND thành phố quy định về các chỉ tiêu giám sát được phê duyệt trong phương án 

khắc phục, phương án cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh 

nghiệp; mẫu biểu báo cáo thực hiện như đối với các doanh nghiệp khác theo quy định 

tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Chương III  

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, XẾP LOẠI 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Điều 16. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động  

1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

a) Doanh thu. 

b) Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. 

c) Nợ phải trả quá hạn, khả năng thanh toán nợ đến hạn. 

d) Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo 

cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính. 

e) Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích. 

2. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp  

a) Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

b) Mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

vốn chủ sở hữu (đạt, vượt hoặc thấp hơn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 

do UBND thành phố giao) 

c) Kết quả xếp loại doanh nghiệp (kết quả do Sở Tài chính thẩm định, báo cáo 

đề xuất UBND thành phố phê duyệt và công bố); 

d) Mức độ hoàn thành kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (đối với 

doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích). 

Điều 17. Giao chỉ tiêu đánh giá 

1. Doanh nghiệp gửi UBND thành phố, Sở Tài chính, cơ quan quản lý chuyên 

ngành Kế hoạch tài chính hàng năm do Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty) phê 

duyệt (sau khi đã được Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo đề xuất UBND thành phố có ý 

kiến chính thức bằng văn bản). 
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2. Căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quy định 

tại Khoản 1, Điều 16 Quy chế này và đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan 

quản lý chuyên ngành có ý kiến gửi Sở Tài chính thẩm tra, tổng hợp, báo cáo đề xuất 

UBND thành phố quyết định giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cho từng doanh nghiệp. 

a) Đối với doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công 

ích của nhà nước nhỏ hơn 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp thì chỉ tiêu xếp loại 

doanh nghiệp gồm các chỉ tiêu a, b, c, d theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy chế 

này; trong đó chỉ tiêu doanh thu và kết quả kinh doanh phải quy định bằng số liệu cụ 

thể.  

b) Đối với doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công 

ích của nhà nước lớn hơn hoặc bằng 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp thì chỉ tiêu 

xếp loại doanh nghiệp gồm chỉ tiêu a, c, d, e theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy 

chế này; tiêu chí về thực hiện các hoạt động công ích và các nghĩa vụ đặc biệt phải 

được giao kế hoạch theo các chỉ tiêu số lượng, giá trị và chất lượng. 

3. Các chỉ tiêu đánh giá phải được quy định và giao cho doanh nghiệp trước ngày 

30 tháng 4 của năm kế hoạch và không được điều chỉnh trong suốt thời kỳ thực hiện 

(trừ các trường hợp bất khả kháng lớn). 

Điều 18. Tính toán, xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động  

Các tiêu chí quy định tại Điều 16 Quy chế này được xác định và tính toán theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và hướng 

dẫn tại Điều 12 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 Điều 19. Phương thức đánh giá 

1. Căn cứ đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 

a) Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính 

hằng năm của doanh nghiệp; 

b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ sáu (06) tháng, hằng năm; 

c) Báo cáo tài chính sáu (06) tháng, hằng năm. Trong đó, đối với báo cáo tài 

chính năm phải được kiểm toán. Trường hợp cơ quan kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại 

trừ một số vấn đề làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì doanh nghiệp phải có 

trách nhiệm giải trình cụ thể bằng văn bản gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND thành 

phố xem xét quyết định giữ nguyên hay điều chỉnh số liệu về kết quả kinh doanh tại 

báo cáo tài chính. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về quyết định 

của mình và thuyết minh rõ trong văn bản lấy ý kiến tham gia của Bộ Tài chính về việc 

xếp loại doanh nghiệp.  
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d) Kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp; 

e) Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu 

tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. 

2. Việc đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở so sánh 

giữa kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được UBND thành phố giao với kết quả thực hiện. 

3. Phương pháp đánh giá đối với từng chỉ tiêu được thực hiện theo Điều 14 

Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

4. Tổng hợp xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 

số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ; xếp loại người quản lý doanh nghiệp được thực 

hiện theo Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Điều 20. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Doanh nghiệp căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định 

tại Quy chế này và các chỉ tiêu do UBND thành phố giao, tự đánh giá và xếp loại doanh 

nghiệp, lập và gửi Báo cáo đánh giá và xếp loại hằng năm (theo Biểu số 05.A và Biểu 

số 05.B quy định kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) gửi Sở 

Tài chính trước ngày 31/3/2015. 

2. Trước ngày 10 tháng 5 hằng năm, Sở Tài chính thẩm định, lập Báo cáo đánh 

giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp, tình hình thực hiện nhiệm vụ 

công ích được giao của các doanh nghiệp trình UBND thành phố xem xét duyệt ký gửi 

Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 5. 

3. UBND thành phố công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 

6 hằng năm; phương thức công khai được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của 

doanh nghiệp nhà nước. 

Chương IV   

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 21. Khen thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp 

1. Hằng năm, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, người quản lý doanh 

nghiệp được xét chi thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo qui định 

tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Mức trích lập và sử dụng Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, thẩm 

quyền quyết định mức thưởng cho người quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định 
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tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 219/2015/ TT-BTC 

của Bộ Tài chính. 

Điều 22. Xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật 

Việc xử lý vi phạm, hình thức kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp, Người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh 

nghiệp nhà nước được thực hiện theo Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ và quy định của pháp luật có liên quan. 

 

Chương V   

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 23. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan có trách 

nhiệm tuân thủ và tổ chức thực hiện theo quy định tại Quy chế này. 

2. Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện 

giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tổng hợp báo 

cáo kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại 

diện chủ sở hữu, có trách nhiệm: 

a) Lập kế hoạch giám sát tài chính (gồm kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài 

chính); tham mưu UBND thành phố chỉ đạo doanh nghiệp có giải pháp kịp thời ngăn 

chặn, khắc phục các rủi ro, yếu kém, đưa ra các biện pháp chấn chỉnh và xử lý sai phạm 

về quản lý tài chính của doanh nghiệp. 

b) Tiếp nhận tài liệu, báo cáo giám sát, đánh giá của doanh nghiệp, kiểm tra, báo 

cáo đề xuất UBND thành phố và tổng hợp dự thảo văn bản báo cáo kết quả giám sát 

đánh giá định kỳ trình UBND thành phố duyệt ký gửi Bộ Tài chính. 

c) Xây dựng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp. Trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và 

kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp định kỳ hằng năm, 

báo cáo đề xuất UBND thành phố việc tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư hay thoái vốn 

tại các doanh nghiệp; đồng thời làm căn cứ đề xuất đánh giá, khen thưởng người đại 

diện phần vốn và đề xuất giao kế hoạch, nhiệm vụ hằng năm cho người đại diện vốn 

nhà nước tại các doanh nghiệp. 

3. Các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện chức năng quản quản lý nhà nước 

và tham mưu cho UBND thành phố, phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Tài chính đối 
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với các nội dung có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo qui định của pháp 

luật. 

4. Các doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý có trách nhiệm triển khai 

thực hiện các nội dung theo qui định Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP 

của Chính phủ và quy định liên quan tại Quy chế này. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cá nhân, 

tổ chức liên quan kịp thời phản ánh cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND 

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

 
       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH  

                           Trần Văn Miên  
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VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 13 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

 

   NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

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

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

Xét Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016 

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) 6 tháng 

đầu năm 2016 như sau: 

1. Tổng nguồn vốn XDCB năm 2016 là 5.928,276 tỷ đồng. 

a) Tổng nguồn vốn XDCB trong nước là 5.287,276 tỷ đồng, gồm cácnguồn sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung:                        2.000,000 tỷ đồng  

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:               1.600,000 tỷ đồng 

(Dự kiến thu 2.000 tỷ đồng, đưa vào cân đối chi XDCB là 1.600 tỷ đồng. Còn 

lại chi các nội dung:  

Để lại 10% theo quy định tại Thông tư 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 là 200 

tỷ đồng, trong đó để chi cho các nội dung: Kinh phí đo đạc, đăng ký đất đai; kinh phí 

lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh phí 

thực hiện dự án tổng thể Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 

đất đai. 

Thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức BT là 200 tỷ đồng). 

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:                      457,276 tỷ đồng 
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- Nguồn thu xổ số kiến thiết:                                 130,000 tỷ đồng 

- Nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 

Luật Ngân sách nhà nước năm 2002:                           500,000 tỷ đồng 

- Chi XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang:       300,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu từ bán nhà công sở năm 2016:                 100,000 tỷ đồng 

- Nguồn tồn quỹ ngân sách năm trước chuyển sang:      200,000 tỷ đồng 

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA):        641,000 tỷ đồng 

         2. Dự kiến tổng nguồn vốn XDCB năm 2016 sau khi điều chỉnh: 6.030,575 tỷ 

đồng, gồm: 

a) Tổng nguồn vốn XDCB trong nước là 5.389,575 tỷ đồng (tăng 102,299 tỷ 

đồng), gồm các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung:       2.000,000 tỷ đồng            

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:               1.600,000 tỷ đồng 

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:                      457,276 tỷ đồng  

- Nguồn tăng thu           250,000 tỷ đồng 

(Giảm 500 tỷ đồng nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách, 

tăng nguồn bằng nguồn tăng thu 250 tỷ đồng). 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:                                130,000 tỷ đồng 

- Chi XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang:       300,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu từ bán nhà công sở năm 2016:                 100,000 tỷ đồng 

- Nguồn tồn quỹ ngân sách năm trước chuyển sang:      200,000 tỷ đồng 

- Nguồn cải cách tiền lương:         350,000 tỷ đồng  

(Tăng 350 tỷ đồng để để đầu tư các công trình quan trọng, trọng điểm như Khu 

Công nghệ cao, Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu Công nghệ cao, Nút giao thông phía 

Tây cầu sông Hàn. Còn lại 350 tỷ đồng để trả nợ khoản vay phát hành trái phiếu chính 

quyền địa phương trong năm 2017). 

- Nguồn khác:                    2,299 tỷ đồng 

(Tăng 2,206 tỷ từ nguồn tiền vận động tài trợ Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo 

bất hạnh TP theo Công văn số 2981/UBND-QLĐTư 25/4/2016 và 92,512 triệu để thanh 

quyết toán từ nguồn kinh phí đóng góp của các nhà đầu tư có lưới điện đi qua ranh giới 

dự án theo Công văn số 2981/UBND-QLĐTư 26/4/16). 

b) Vốn nước ngoài (ODA):                                          641,000 tỷ đồng 

3. Dự kiến kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2016 

a) Điều chỉnh giảm: 
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Rà soát, cắt giảm những công trình thanh quyết toán đã được giải ngân cuối năm 

2015, các công trình vướng đền bù giải tỏa chưa triển khai, chậm triển khai thi công 

nên không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí… 

b) Điều chỉnh tăng: Việc bổ sung vốn cho các công trình thực hiện theo thứ tự 

ưu tiên như sau:  

- Ưu tiên bố trí số vốn còn lại chưa thanh toán cho các công trình đã có quyết 

định phê duyệt quyết toán. 

- Đối với các công trình đã hoàn thành, ưu tiên bố trí vốn thanh toán đến 90% 

khối lượng hoàn thành theo quy định. 

- Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước 

ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo thời gian theo hiệp định đã ký 

kết. 

- Tập trung vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm.  

- Đối với công trình chuyển tiếp, tập trung vốn cho công tác đền bù giải tỏa để 

bố trí tái định cư; ưu tiên cho các công trình cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào 

sử dụng trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Đối với công trình mới: Ưu tiên cho các công trình cấp bách, thực hiện giải tỏa, 

công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo 

nơi làm việc cho các cơ quan nhà nước, các công trình an sinh xã hội theo ý kiến cử 

tri. 

4. Một số giải pháp đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư XDCB theo kế hoạch 

điều chỉnh năm 2016 

- Tăng cường và phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực 

lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng 

thuế, thu khai thác quỹ đất để đảm bảo các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản và dự 

nguồn để trả nợ vốn phát hành trái phiếu địa phương trong năm 2017. 

- Tiếp tục làm việc với Bộ ngành Trung ương và Chính phủ để được hỗ trợ vốn 

cho các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC và các dự án khác…  

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa các dự án nhằm sớm có mặt bằng 

để giao đất cho Nhà đầu tư và bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án đã được bố trí 

vốn. 

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ thi 

công, khẩn trương hoàn thành nghiệm thu khối lượng, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Kho bạc 

nhà nước để thanh toán nhằm giải ngân hết số vốn đã bố trí nhất là các công trình từ 

nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, các công trình vốn ODA, các công trình 

trọng điểm… 

- Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhanh chóng ổn định công tác tổ chức 

để tập trung hoàn thành các thủ tục hồ sơ xây dựng cơ bản, đôn đốc đơn vị thi công 
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đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 

xây dựng cơ bản đã bố trí. 

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định các hồ sơ xây dựng cơ bản nhằm sớm triển 

khai các công trình khởi công mới trong năm 2016. 

- Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình đã bố trí vốn 

chuẩn bị đầu tư năm 2016, đảm bảo dự án được phê duyệt trước 31/10/2016 để đủ điều 

kiện bố trí vốn triển khai trong năm 2017. 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục rà soát các dự án đã được bố trí vốn 

năm 2016 từ nguồn vốn phân cấp cho quận, huyện; trình Hội đồng nhân dân các quận, 

huyện để điều chỉnh nhằm sớm giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí và chuẩn bị đầu tư 

cho các dự án dự kiến triển khai trong năm 2017 theo nguồn vốn và các lĩnh vực đã 

được  phân cấp. 

- Tiếp tục huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU 

ngày 07/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng và chuyển đổi sang các mô hình đầu tư mới 

(xã hội hóa, PPP,…). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch điều chỉnh vốn 

đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để chỉ đạo các ngành, các quận huyện 

thực hiện, đảm bảo khối lượng thực hiện, giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 

2016. 

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 đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

       CHỦ TỊCH 

             Nguyễn Xuân Anh 
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất  

và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2016 của thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 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 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Xét Tờ trình số 6378/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất 

và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng bổ sung năm 2016 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị 

Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ  

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc 

gia, công cộng bổ sung năm 2016 của thành phố Đà Nẵng theo nội dung Phụ lục số 01 

và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng bổ sung năm 2016 của thành phố Đà Nẵng theo nội dung Phụ lục số 02 kèm 

theo Nghị quyết này.  

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị 

quyết này theo đúng quy định pháp luật; Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các 

tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành    Nghị 

quyết. 

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khoá IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng 

nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

CHỦ TỊCH  

Nguyễn Xuân Anh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 15 /NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2016 

(Kèm theo Nghị quyết số 15 /2016/NQ-HĐND ngày 11  tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố) 
 

Số 

TT 
Thực hiện công trình, dự án Địa diểm 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

1 
Cơ sở sản xuất nấm tại khu vực Kho tàng Cơ sở sản 

xuất sau ga đường sắt mới 

Phường Hòa Khánh Nam, quận 

Liên Chiểu 
0,4783 HNK, LUC* 

2 
Kho xăng dầu khu vực tiếp giáp Nhà máy xi măng 

Hải Vân 

Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên 

Chiểu 
1,3358 HNK, BCS 

3 Làng ẩm thực quốc tế 
Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm 

Lệ 
2,0000 HNK 

4 Khu di tích đồi Trung Sơn  Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang  12,2988 HNK, LNK, BCS 

5 Cải tạo mặt bằng làm hồ chứa nước Bàu Tràm  Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 0,9000 LUC, BCS 

6 Mở rộng trụ sở UBND xã Hòa Phước  Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 0,4558 LUC 

7 Khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí  Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang 8,7234 
ONT, LNK, BCS, RSX, 

HNK 

8 

Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa dự án tuyến 

đường Hòa Phước – Hòa Khương tại khu vực 

mặt tiền đường QL 14B 

Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang 0,4773 LUC 

9 

Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa dự án tuyến 

đường Hòa Phước – Hòa Khương tại khu vực 

mặt tiền đường ĐT 605 

Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang 0,8207 LUC, HNK, BCS 

10 Kho bãi tập kết thiết bị, máy móc Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 5,5659 RSX, LNK, BCS 

11 Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
 Xã H. Liên và H. Ninh, huyện Hòa 

Vang 
102,3100 

RSX, ONT, CHN, CLN, 

NTS 
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12 
Khu giết mổ tập trung tại xã Hòa Sơn và xã Hòa 

Ninh 

Xã Hòa Sơn và Hòa Ninh, huyện 

Hòa Vang 
0,5000 CLN, RSX 

13 

Tuyến đường ĐT602 (đoạn từ nút giao thông với 

đường Hoàng Văn Thái đến ngã ba Bà Nà - Suối 

Mơ) 

Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang 2,1555 CLN, RSX, DHT 

14 

Mở rộng nút giao thông đường tránh Nam hầm 

Hải Vân - Túy Loan đường Hoàng Văn Thái nối 

dài đi Bà Nà;  

Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang 1,0469 CLN, CHN, RSX,  DHT 

15 

Tuyến đường song song với đường Bà Nà- Suối 

Mơ ( đoạn từ ngã ba Bà Nà- Suối Mơ đến bãi xe 

khu du lịch Bà Nà Hills) 

Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang 4,6522 RSX, CLN, DHT 

16 
Khu Đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn 

Thái 
Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang 87,4456 

ONT, HNK, LNK, RSX, 

LUC, DHT, NTD 

17 
Khu Đô thị sinh thái phía Tây đường tránh Nam 

hầm Hải Vân 
Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang 97,2304 

ONT, HNK, LNK, RSX, 

LUC, DHT, NTD 

18 
Khu Đô thị sinh thái phía Đông đường tránh Nam 

hầm Hải Vân 
Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang 60,1235 

ONT, HNK, LNK, RSX, 

LUC, DHT, NTD 

19 
Khu đô thị phía Tây Nam Trung tâm hành chính 

huyện Hòa Vang 
Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang 9,4067 LUC, DHT 

20 
Khôi phục ĐZ 110KV từ TBA 500KV Đà Nẵng 

đến TBA 110 KV Liên Trì 
Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang 0,8332 HNK, LNK, LUC 

21 
Nhà máy sản xuất dăm mảnh gỗ nguyên liệu 

giấy 
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 8,0399 

ONT, HNK, LNK, RSX, 

BCS 

22 Kho dự trữ lương thực Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 1,0000 LUC, BHK, BCS 

23 Khu nuôi cá Bàu Tràm Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 12,8742 MNC, LUA, BCS, NTS 

24 
Khu xử lý chất thải nhiễm dầu của Xí nghiệp 

liên hiệp Sông Thu 
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 2,2657 RSX, CLN 
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25 
Đường hầm sở chỉ huy cơ bản thời chiến tại 

huyện Hòa Vang 
Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang 3,3140 RSX 

26 
Khu văn phòng làm việc Chi nhánh cấp nước 

Hòa Vang 
Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 0,2535 LUC, DHT 

27 Trang trại bò sữa tại xã Hòa Phong 
Xã H. Phong và H. Khương,               

huyện Hòa Vang 
127,8300 LUC, BCS, HNK, LNK, 

DHT 

28 
Bến cát của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 

Bông Sen Vàng 
Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang 1,1223 HNK, BCS 

29 Điều chỉnh Tuyến đường ĐH2 
Xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn,                  

huyện Hòa Vang 
27,8851 ONT, DQP, DHT, RSX, 

LUC, BCS 

30 

Đường giao thông thôn Tân Hạnh đi Nhơn Thọ 

1. HM: Đường từ lò gạch Thanh Bình đi thôn 

Quá Giáng Nam 1 

Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 0,3610 
ONT, DHT, HNK, LNK 

31 

Đường giao thông thôn Tân Hạnh đi Nhơn Thọ 

1. HM: Đường GT từ thôn Giáng Nam 1 đi QL 

1A 

Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 0,1575 ONT, DHT, HNK, LNK 

32 

Đường giao thông thôn Tân Hạnh đi Nhơn Thọ 

1. HM: Đường GT từ cánh đồng Rộc Quần đi 

ngã tư Nhơn Thọ 

Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 0,3350 ONT, DHT, HNK, LNK 
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33 

Đường giao thông thôn Tân Hạnh đi Nhơn Thọ 

1. HM: Đường GT ngã tư Nhơn Thọ đi lò gạch 

Thanh Bình 

Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 0,3460 ONT, DHT, HNK, LNK 

34 

Đường giao thông thôn Tân Hạnh đi Nhơn Thọ 

1. HM: Đường từ ngã ba Tân Hạnh đi cánh đồng 

Rộc Quần. 

Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 0,3980 ONT, DHT, HNK, LNK 

35 Nâng cấp, mở rộng đường từ Gò Đá đi kho dự 

trự Quốc gia 
Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang 0,6500 

ONT, DHT, HNK, LNK 

36 
Nâng cấp, mở rộng đường từ Gò Đá đi Kho dự 

trữ quốc gia 
Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 0,5488 ONT, DHT, HNK, LNK 

37 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2) HM: 

Tuyến QL14B đi Phú Sơn 2( GĐ3) 
Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang 0,7300 ONT, DHT, HNK, LNK 

38 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2) HM: 

Tuyến QL14B đi Phú Sơn 2( GĐ4) 
Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang 0,7300 ONT, DHT, HNK, LNK 

39 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Đường từ Cẩm Toại tây đi Phước Sơn ( GĐ2) 
Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 0,3000 ONT, DHT, HNK, LNK 

40 

Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến đường Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ 

(GĐ4) 

Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 1,1100 ONT, DHT, HNK, LNK 

41 

Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến đường Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ 

(GĐ5) 

Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 0,7200 ONT, DHT, HNK, LNK 
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42 

Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2) HM: 

Tuyến đường Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ 

(GĐ6) 

Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 0,8800 ONT, DHT, HNK, LNK 

43 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ3) 
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 0,2700 ONT, DHT, HNK, LNK 

44 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ4) 
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 0,5000 ONT, DHT, HNK, LNK 

45 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ5) 
Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang 0,7100 ONT, DHT, HNK, LNK 

46 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến Phước Thuận Phước Hưng      (GĐ6) 
Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang 1,1979 ONT, DHT, HNK, LNK 

47 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ7) 
Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang 0,8400 ONT, DHT, HNK, LNK 

48 
Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: 

Tuyến Phước Thuận Phước Hưng      (GĐ8) 
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 1,3653 ONT, DHT, HNK, LNK 

49 
Đường giao thông ô tô đến TT xã ( GĐ2), HM: 

Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ9) 
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 0,8900 ONT, DHT, HNK, LNK 

 Tổng cộng  596,3842  

  

Chú thích: Mã ký hiệu các loại đất theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:  

  - LUC: Đất trồng lúa                                                         - ONT: Đất ở tại nông thôn 

- LUA: Đất chuyên trồng lúa nước                                   - DHT: Đất phát triển hạ tầng 

- HNK: Đất trồng cây hàng năm                                       - MNC: Đất mặt nước chuyên dùng 
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 - LNK: Đất trồng cây lâu năm                                          - NTD: Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

  - NTS: Đất nuôi trồng thủy sản                                         - BCS: Đất bằng chưa sử dụng 

  - RSX: Đất rừng sản xuất 

- DQP: Đất quốc phòng 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA,  

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016 

(Kèm theo Nghị quyết số 15 /2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố) 
 

 

 

Số 

TT 
Mục đích sử dụng Địa điểm 

Tổng diện 

tích dự án 

(ha) 

Trong đó 

Đất trồng 

lúa (ha) 

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha) 

Đất rừng 

đặc dụng 

(ha) 

Đất khác (ha) 

1 

Cải tạo mặt bằng làm hồ chứa 

nước Bàu Tràm 

Xã Hòa Nhơn, 

huyện Hòa 

Vang 

0,9000 0,5800   0,3200 

2 

Mở rộng trụ sở UBND xã Hòa 

Phước 

Xã Hòa Phước, 

huyện Hòa 

Vang 

0,4558 0,4558   0,0000 

3 

Khu tái định cư Tà Lang - Giàn 

Bí 

Xã Hòa Bắc, 

huyện Hòa 

Vang 

8,7234 0,5000   8,2234 

4 

Khu tái định cư cho các hộ 

giải tỏa dự án tuyến đường 

Hòa Phước - Hòa Khương tại 

khu vực mặt tiền đường QL 

14B 

Xã Hòa 

Khương, huyện 

Hòa Vang 0,4773 0,4773   0,0000 

5 

Khu tái định cư cho các hộ 

giải tỏa dự án tuyến đường 

Hòa Phước - Hòa Khương tại 

khu vực mặt tiền đường ĐT 

605 

Xã Hòa Tiến, 

huyện Hòa 

Vang 0,8207 0,0500   0,7707 
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6 

Khu trồng rau an toàn tại xã 

Hòa Phước của Công ty CP 

sản xuất và thương mại Việt 

Thiên Ngân 

Xã Hòa Phước, 

huyện Hào 

Vang 
12,0000 9,3000   2,7000 

7 

Khu phụ trợ phục vụ Khu công 

nghệ cao Đà Nẵng 

Xã Hòa Liên và 

Hòa Ninh, 

huyện Hòa 

Vang 

102,3100 6,0000   96,3100 

8 

Khu Đô thị sinh thái phía Bắc 

đường Hoàng Văn Thái 

Xã Hòa Sơn, 

huyện Hòa 

Vang 

87,4456 24,0000   63,4456 

9 

Khu Đô thị sinh thái phía Tây 

đường tránh Nam hầm Hải Vân 

 

Xã Hòa Sơn, 

huyện Hòa 

Vang 

97,2304 14,0000   83,2304 

Số 

TT 
Mục đích sử dụng Địa diểm 

Tổng diện 

tích dự án 

(ha) 

Trong đó 

Đất trồng lúa 

(ha) 

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha) 

Đất rừng 

đặc dụng 

(ha) 

Đất khác 

(ha) 

10 
Khu Đô thị sinh thái phía Đông 

đường tránh Nam hầm Hải Vân 
Hòa Sơn 60,1235 11,0000   49,1235 

11 Kho dự trữ lương thực Hòa Phước 

 

1,0000 

 

0,9500 

 
  0,0500 

12 

Khu đô thị phía Tây Nam 

Trung tâm hành chính huyện 

Hòa Vang 

Hòa Phong 9,4067 9,0000   0,4067 

13 
Khu văn phòng làm việc Chi 

nhánh cấp nước Hòa Vang 
Hòa Phong 0,2535 0,1000   0,1535 

14 
Trang trại bò sữa tại xã Hòa 

Phong 

Hòa Phong, Hòa 

Khương 
127,8300 98,5000   29,3300 



   

127 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

15 

Khôi phục ĐZ 110KV từ 

TBA 500KV Đà Nẵng đến 

TBA 110 KV Liên Trì 

Hòa Châu 0,8332 0,1600   0,6732 

16 
Điều chỉnh Tuyến đường ĐH2 Hòa Nhơn, 

Hòa Sơn 
27,8851 3,2000   24,6851 

17 

Đường giao thông thôn tân 

hạnh đi Nhơn Thọ 1. HM: 

Đường từ lò gạch Thanh Bình 

đi thôn Quá Giáng Nam 1 

Hòa Phước 0,3610 0,0500   0,3110 

18 

Đường giao thông thôn tân 

hạnh đi Nhơn Thọ 1. HM: 

Đường GT từ thôn Giáng Nam 

1 đi QL 1A 

Hòa Phước 0,1575 0,0300   0,1275 

Số 

TT 
Mục đích sử dụng Địa diểm 

Tổng diện 

tích dự án 

(ha) 

Trong đó 

Đất trồng lúa 

(ha) 

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha) 

Đất rừng 

đặc dụng 

(ha) 

Đất khác 

(ha) 

19 

Đường giao thông thôn tân 

hạnh đi Nhơn thọ 1. HM: 

Đường GT từ cánh đồng Rộc 

Quần đi ngã tư Nhơn Thọ 

Hòa Phước 0,3350 0,0110   0,3240 

20 

Đường giao thông thôn tân 

hạnh đi Nhơn thọ 1. HM: 

Đường GT ngã tư Nhơn Thọ đi 

lò gạch Thanh Bình 

Hòa Phước 0,3460 0,0541   0,2919 
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21 

Đường giao thông thôn tân 

hạnh đi Nhơn thọ 1. HM: 

Đường từ ngã ba Tân Hạnh đi 

cánh đồng Rộc Quần. 

Hòa Phước 0,3980 0,0575   0,3405 

22 
Nâng cấp, mở rộng đường từ 

Gò Đá đi kho dự trự Quốc Gia Hòa Khương 0,6500 0,1125   0,5375 

23 

Đường giao thông ô tô đến TT 

xã (GĐ2) HM: Tuyến QL14B 

đi Phú Sơn 2( GĐ3) 
Hòa Khương 0,7300 0,1000   0,6300 

24 

Đường giao thông ô tô đến TT 

xã (GĐ2) HM: Tuyến QL14B 

đi Phú Sơn 2( GĐ4) Hòa Khương 0,7300 0,0500   0,6800 

25 

Đường giao thông ô tô đến TT 

xã (GĐ2), HM: Đường từ Cẩm 

Toại tây đi Phước Sơn ( GĐ2) 

Hòa Phong 0,3000 0,2500   0,0500 

26 

Đường giao thông ô tô đến TT 

xã (GĐ2), HM: Tuyến đường 

Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ 

(GĐ4) 

Hòa Phong 1,1100 0,8100   0,3000 

Số 

TT 
Mục đích sử dụng Địa diểm 

Tổng diện 

tích dự án 

(ha) 

Trong đó 

Đất trồng lúa 

(ha) 

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha) 

Đất rừng 

đặc dụng 

(ha) 

Đất khác 

(ha) 

27 

Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến đường 

Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ 

(GĐ5) 

Hòa Phong 0,7200 0,3500   0,3700 
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28 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2) HM: Tuyến đường Dương 

Lâm 2 đi Khương Mỹ (GĐ6) 
Hòa Phong 0,8800 0,1000   0,7800 

29 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận 

Phước Hưng (GĐ3) 
Hòa Nhơn 0,2700 0,0500   0,2200 

30 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận 

Phước Hưng (GĐ4) 
Hòa Nhơn 0,5000 0,0200   0,4800 

31 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận 

Phước Hưng (GĐ5) 
Hòa Phú 0,7100 0,2000   0,5100 

32 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận 

Phước Hưng (GĐ6) 
Hòa Phú 1,1979 0,3000   0,8979 

33 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận 

Phước Hưng (GĐ7) 
Hòa Phú 0,8400 0,2000   0,6400 

34 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận 

Phước Hưng (GĐ8) 
Hòa Nhơn 1,3653 0,3000   1,0653 

35 
Đường giao thông ô tô đến TT xã 

(GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận 

Phước Hưng (GĐ9) 
Hòa Nhơn 0,8900 0,5000   0,3900 

36 
Móng trụ tuyến cáp treo số 4, số 

5 quần thể du lịch Bà Nà-Suối 

Mơ 
 0,0882   0,0882  

 Tổng cộng  550,2741 181,8182   0,0882 368,3677 
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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: 17 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

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

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

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Xét Tờ trình số 6387/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế quận 

Liên Chiểu - Địa điểm: Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu như 

sau: 

1. Tổng nguồn vốn đầu tư: 58.369.875.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi 

lăm ngàn đồng). 

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2016 đã bố trí 

cho dự án 10 tỷ đồng). 

3. Việc bố trí vốn thực hiện các hạng mục về xây lắp: 

a) Phần cải tạo 

- Cải tạo tầng 1, 2 khối nhà khoa Ngoại - Sản với diện tích sàn cải tạo 1.519m2, 

nội dung cải tạo như sau: 

+ Tầng 1: Chuyển đổi chức năng khu vực 3 phòng mổ, 01 phòng làm việc thành 

4 phòng bệnh, 01 phòng nhận bệnh, 01 phòng kho và 01 nhà vệ sinh; phá bỏ phòng vệ 

sinh bên cạnh cầu thang và thu nhỏ phòng làm việc bên cạnh nhà vệ sinh phá bỏ để lắp 

đặt thang máy; các phòng khác giữ nguyên chức năng cũ, chỉ cải tạo phần điện chiếu 

sáng và sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải  tạo 735m2. 
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+ Tầng 2: Phá bỏ nhà vệ sinh và phòng nữ hộ sinh để lắp đặt thêm hệ thống thang 

máy và bố trí nhà vệ sinh bên cạnh thang máy; xây dựng thêm hệ thống hành lang sau 

các phòng bệnh kết hợp vệ sinh riêng cho từng phòng; các phòng khác giữ nguyên chức 

năng cũ, chỉ cải tạo phần điện chiếu sáng và lăn sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải 

tạo 784m2. 

- Cải tạo tầng 1, 2 khối nhà khoa Nội - Nhi với diện tích sàn cải tạo 1.438m2, nội 

dung cải tạo như sau: 

+ Tầng 1: Thu nhỏ diện tích 2 phòng điều trị để bố trí thêm hệ thống thang máy 

bên cạnh thang bộ hiện có; xây dựng thêm hệ thống hành lang sau các phòng bệnh kết 

hợp vệ sinh riêng cho từng phòng; các phòng khác giữ nguyên chức năng cũ, chỉ cải 

tạo phần điện chiếu sáng và sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải tạo 719m2. 

+ Tầng 2: Thu nhỏ diện tích 01 phòng điều trị bên cạnh thang bộ hiện có để lắp 

đặt thêm hệ thống thang máy; xây dựng thêm hệ thống hành lang sau các phòng bệnh 

kết hợp vệ sinh riêng cho từng phòng; các phòng khác giữ nguyên chức năng cũ, chỉ 

cải tạo phần điện chiếu sáng và lăn sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải tạo 719m2. 

- Cải tạo hành lang hiện trạng dọc các khối nhà khoa Ngoại - Sản và khối nhà 

khoa Nội - Nhi thành hanh lang 03 tầng với nội dung cải tạo như sau: Mở rộng phần 

nền, cải tạo phần sàn mái hiện trạng thành hành lang giao thông trên tầng 2, gia cố 

móng, cột để nâng lên 3 tầng. Diện tích sàn cải tạo 800 m2 

- Cải tạo, gia cố móng, cột các khối nhà khoa Ngoại - Sản và khoa Nội - Nhi 

02 tầng hiện trạng để nâng lên 03 tầng. 

b) Phần xây mới 

- Nâng tầng 3 khối nhà khoa Ngoại - Sản 02 tầng hiện trạng bố trí khu vực nhân 

viên và khu vực mổ, khu vực nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang kèm theo. Diện tích sàn 

nâng tầng 1.011 m2. 

- Nâng tầng 3 khối nhà khoa Nội - Nhi 02 tầng hiện trạng bố trí khu vực hành 

chính và Khu vực điều trị, khu vực nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang kèm theo. Diện 

tích sàn nâng tầng 719 m2. 

- Hệ thống hành lang nối giữa các khối nhà bao gồm: 

+ Hành lang 01 tầng nối khối nhà khoa Ngoại - Sản và khối nhà khoa Khám 

- Cấp cứu. Diện tích sàn xây dựng 33 m2. 

+ Hành lang 02 tầng nối giữa khối nhà khoa Ngoại - Sản và khối nhà khoa Nội 

- Nhi. Diện tích sàn xây dựng 230 m2. 

+ Nâng tầng 3 hành lang hiện trạng 02 tầng dọc khối nhà khoa Nội - Nhi. Diện 

tích sàn nâng tầng 172 m2. 



   

132 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

4. Việc bố trí vốn thực hiện các hạng mục về thiết bị:  

a) Trang thiết bị y tế. 

b) Hệ thống khí sạch và hệ thống khí y tế. 

c) Trang thiết bị công trình: Thang máy; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống 

PCCC; hệ thống camera, màn hình. 

d) Thiết bị giường, tủ bệnh nhân. 

5. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Nghị quyết đã được Hội đồng nhân 

dân thành phố thông qua để bố trí vốn cho dự án, chỉ đạo các ngành thực hiện, đảm bảo 

khối lượng, giải ngân hoàn thành chi tiêu kế hoạch. 

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, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng 

nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

    CHỦ TỊCH 
   Nguyễn Xuân Anh 
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NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015  

và 2016 để đầu tư các dự án công trình trọng điểm và trả nợ vay 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI 
  

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

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền 

lương còn dư để đầu tư các công trình quan trọng, trọng điểm tại Công văn số 

6495/BTC-NSNN ngày 16 tháng 5 năm 2016; 

Xét Tờ trình số 6390/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015 và 

2016 để đầu tư các công trình trọng điểm và trả nợ vay; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt sử dụng 700 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 

2015 và 2016 như sau: 

1. Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm là 350 tỷ đồng, cụ thể: 

a) Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, với số vốn 225 tỷ đồng. 

b) Dự án Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, với số vốn 

28,220 tỷ đồng. 

c) Dự án Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn, với số vốn 96,780 tỷ đồng. 

2. Nguồn còn lại chuyển sang năm 2017 để trả nợ gốc khoản huy động đầu tư qua 

phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng năm 2012 là 350 tỷ 

đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng quy định 

của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 31/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 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, Kỳ họp 

thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân 

dân thành phố biểu quyết thông qua./. 
 

 

    CHỦ TỊCH 

  Nguyễn Xuân Anh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

    Số: 35 /NQ-HĐND                           Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Chương trình giám sát năm 2017  

của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

                                        
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

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

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015;  

Xét Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến thảo luận của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình giám sát năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Điều 2. Căn cứ Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành 

phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố xây 

dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát; trong đó, các ban Hội đồng nhân dân 

thành phố tổ chức các hoạt động giám sát theo quy định; các tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ điều kiện và tình hình thực tế chủ động lựa 

chọn nội dung, phối hợp tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị 

quyết về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo, 

điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các ban Hội đồng nhân dân thành phố; 

hướng dẫn các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong việc thực 

hiện việc giám sát, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát tại kỳ họp 

của Hội đồng nhân dân thành phố. 

 Điều 4. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại 

biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động giám sát; báo cáo 

và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan 
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đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; các cơ quan chịu 

sự giám sát thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực 

hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa 

IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 nam 2017./.                

               CHỦ TỊCH 

            Nguyễn Xuân Anh                                                                                                                      
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

   

     

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT  

Năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Nghị quyết số: 35 /NQ-HĐND ngày 11 /8/2016 của HĐND  

thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ hai) 

 
 

I. VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND THÀNH 

PHỐ 

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố; Nghị quyết về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016-2020 của HĐND thành phố. 

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, trong năm 2017 HĐND thành phố định hướng 

tập trung giám sát những nội dung trọng tâm như sau:  

1. Việc thi hành Hiến pháp, Luật, các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về các vấn đề liên quan đến 

phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành 

phố; việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

2. Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2017; Nghị 

quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016 - 2020.  

3. Thực hiện việc giám sát tại các kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường trong 

năm 2017 và giữa hai kỳ họp của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.   

4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; chú 

trọng các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.  

5. Tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 

Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại địa phương. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA 

HĐND THÀNH PHỐ  

1. Những nội dung HĐND thành phố trực tiếp giám sát 

 a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016-

2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; các báo cáo của 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, UBND thành phố, Toà án nhân dân 

thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án Dân sự thành phố. 

 b) Việc trả lời chất vấn và giám sát kết quả thực hiện những vấn đề đã cam kết 

tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp HĐND thành phố. 
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c) Việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố. 

d) Giám sát chuyên đề về nội dung thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Những nội dung giao Thường trực HĐND thành phố giám sát 

a) Việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.  

b) Việc thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố; việc giải quyết các vấn đề 

bức xúc, nổi cộm phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thành 

phố. 

c) Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó chú trọng 

giám sát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.  

d) Tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 

Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại địa phương. 

3. Những nội dung giao các Ban của HĐND thành phố giám sát 

a) Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:  

Tập trung giám sát những nội dung trọng tâm sau đây: 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh 

doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng; trong đó, trọng tâm là tốc độ tăng trưởng 

của các doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực; các giải pháp hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trên địa bàn; công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố; 

- Tình hình thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách; công tác quản lý thu, 

chi ngân sách theo Luật Ngân sách. Công tác thu nợ quá hạn đối với các dự án lớn đã 

bàn giao mặt bằng; công tác thu thuế trên các lĩnh vực dễ thất thu (dịch vụ ẩm thực, 

nhà hàng, lưu trú...); 

- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay ODA, vay trái phiếu (Dự án phát 

triển bền vững, cơ sở hạ tầng ưu tiên…); 

- Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các dự án trên địa bàn. Tình hình 

quản lý và khai thác, đấu giá quỹ đất của thành phố. Việc thực hiện kế hoạch phân kỳ 

thu hồi, đền bù và hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh 

hưởng từ các dự án;  

- Công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành; 

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn thành 

phố; 

- Công tác đẩy mạnh thâm canh, tổ chức lại việc sản xuất và kết nối tiêu thụ tại 

các dự án đã được đầu tư theo tiêu chuẩn VietGAP; 
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- Việc bố trí kinh phí và hiệu quả ứng dụng của các Đề án trên địa bàn thành 

phố; 

- Kết quả thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Hiệu 

quả sử dụng vốn góp từ ngân sách nhà nước tại các công ty; 

- Tham gia phối hợp giám sát việc quản lý, bố trí sử dụng và kinh phí liên quan 

đến chủ trương cho thuê căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố; 

- Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 

định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Lĩnh vực Đô thị:  

Tập trung giám sát những nội dung trọng tâm sau đây: 

- Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của năm 2017 và các công trình 

đầu tư phục vụ Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017; 

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, rà soát khớp nối quy hoạch chi tiết 

và quy hoạch ngành; phương án quy hoạch tổng thể cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông 

Hàn; 

- Công tác quy hoạch giao thông tĩnh, các bãi đậu đỗ xe, nhất là khu vực trung 

tâm thành phố; 

- Công tác quản lý, sử dụng đất, chung cư, nhà công sở, nhà công sản; đẩy nhanh 

tiến độ xử lý các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp; việc triển khai bán đấu giá 

quyền sử dụng đất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bán nhà ở xã 

hội trên địa bàn thành phố; 

- Việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, tập trung 

giám sát tại một số điểm như: Âu thuyền Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn, các cửa xả ra 

biển…;  

- Việc đưa vào hoạt động, vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung; 

- Việc xử lý tình trạng ngập úng tại một số khu vực nội thị, các khu dân cư bị 

ảnh hưởng bởi các dự án. Cơ sở hạ tầng các khu tái định cư đã bố trí tái định cư. 

c) Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:  

Tập trung giám sát những nội dung trọng tâm sau đây: 

- Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn 

thành phố; 

- Việc rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố; công tác 

nâng cao chất lượng dạy và học; việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về mục 

tiêu dạy học 2 buổi/ngày và dạy bơi ở bậc tiểu học; 

- Việc rà soát, quy hoạch mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố; 

- Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố;  
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- Công tác xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách 

và đồng bào dân tộc khó khăn; 

- Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; 

- Việc triển khai Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; 

- Việc sáp nhập các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm đào tạo nghề 

trên địa bàn thành phố. 

d) Lĩnh vực Pháp chế:  

Tập trung giám sát những nội dung trọng tâm sau đây: 

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành 

phố và HĐND quận, huyện; 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính và tình hình thực hiện pháp luật về đất 

đai trên địa bàn thành phố; 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 

dân;  

 - Công tác thi hành án dân sự, chú trọng giám sát đối với những vụ việc tồn đọng, 

kéo dài;  

- Các hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; quản lý người bị tạm giam, 

tạm giữ và thi hành án; 

- Việc thực hiện Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng những người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, phường trên địa bàn thành phố; việc chia tách địa giới hành 

chính và sáp nhập Tổ dân phố; tình hình và kết quả thực hiện Đề án tinh giản biên chế; 

- Đề án phân bổ dân cư và việc thực hiện Luật cư trú trên địa bàn thành phố; 

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn 

thành phố./. 

_____________________ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 36 /NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân  

thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

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

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành 

phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại  kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế hoạt động của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân 

dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày Hội đồng nhân 

dân thành phố biểu quyết thông qua./. 
 

 

 
   CHỦ TỊCH 

     Nguyễn Xuân Anh 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36 /NQ-HĐND ngày11 /8/2016 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh    

1. Quy chế này quy định về trách nhiệm, nguyên tắc, phương thức hoạt động, 

mối quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường 

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

dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021 có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định 

của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân, các văn bản pháp luật khác có liên quan và quy định tại Quy chế 

này. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

2. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chiu sự giám sát của Nhân dân. 

3. Hội đồng nhân dân thành phố hoạt động theo chế độ hội nghị và quyết định 

theo đa số. 

Chương II 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố  

1. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là cơ 

quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 

chủ của nhân dân trên địa bàn thành phố, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan 

nhà nước Trung ương. 

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 

Trưởng các ban và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố. 

3. Hội đồng nhân dân thành phố có 4 Ban là: Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân 

sách, Ban văn hóa - xã hội, Ban đô thị và có 07 tổ đại biểu được tổ chức và hoạt động 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 40 Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có  liên quan. 

2. Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện hoạt động giám sát theo Luật hoạt 

động  giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

Điều 5. Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố    

1. Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức các kỳ họp thường lệ mỗi năm 2 lần 

vào giữa năm và cuối năm. Hội đồng nhân dân thành phố họp bất thường khi Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc ít nhất 

một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu.  

2. Hội đồng nhân dân thành phố họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, 

theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố hoặc yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố thì Hội đồng nhân dân thành phố quyết định    họp kín. 

3. Chương trình kỳ họp, việc triệu tập, chủ tọa, điều hành các hoạt động tại kỳ 

họp Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện theo quy định từ Điều 79 đến Điều 92 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu khách mời là đại diện các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của thành phố phải tham dự 

đầy đủ thời gian chương trình kỳ họp; vắng mặt phải được Chủ tịch HĐND, Chủ tọa 

kỳ họp đồng ý. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố thông báo công khai danh sách đại 

biểu vắng mặt vào đầu và cuối buổi làm việc của kỳ họp. 

5. Đại biểu dự kỳ họp phải tuân thủ đầy đủ Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân 

thành phố.  

6. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, việc chất vấn và trả lời chất vấn thực hiện 

theo Điều 60 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Điều 96 

của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

a) Nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, của người có 

trách nhiệm trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố phải ngắn gọn, 

đúng trọng tâm. 
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b) Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân được quyền chất vấn một hoặc nhiều lần về 

một hoặc nhiều vấn đề. Việc trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc 

trả lời trực tiếp tại kỳ họp. 

7. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được quyền tham gia ý kiến thảo luận 

tại kỳ họp, mỗi lần phát biểu không quá 10 phút. 

Đại biểu khách mời được phát biểu ý kiến về vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách 

nếu được Chủ tọa kỳ họp đồng ý hoặc theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Chủ tọa 

kỳ họp. 

8. Những ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn và phát biểu thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố, của đại biểu khách mời phải được ghi đầy đủ vào biên bản 

kỳ họp. 

Điều 6. Chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân 

thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị 

nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.  

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tham gia chuẩn bị nội dung kỳ 

họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ 

họp và thực hiện công tác thư ký kỳ họp. 

Điều 7. Hoạt động sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các nghị quyết, báo cáo, 

biên bản của kỳ họp trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ký chứng thực và 

phát hành theo Điều 86 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

2. Tùy tình hình cụ thể, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp 

liên tịch với Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan để đánh giá rút kinh nghiệm 

việc tổ chức, chuẩn bị và phục vụ kỳ họp. 

Chương III 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 8. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố là cơ quan Thường trực của Hội 

đồng nhân dân thành phố, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 104 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng  nhân dân.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm việc theo nguyên tắc tập thể, 

quyết định theo đa số. Đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân 
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các thành viên trong tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đối với công 

việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố 

Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo Điều 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và theo Quy chế phân 

công nhiệm vụ cụ thể của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 10. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố được tổ chức thường  

kỳ hàng tháng, vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết 

thì thay đổi theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Việc tổ chức 

phiên họp thực hiện theo Điều 106 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

2. Ngoài phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 

nếu phát sinh vấn đề cấp bách, quan trọng cần phải có ý kiến thống nhất của tập thể 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thì Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân 

thành phố báo cáo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổ chức phiên 

họp bất thường.  

3. Trong các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường, Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên 

quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố theo 

Điều 72 hoặc trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo Điều 69 

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.    

Điều 11. Giao ban của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và Văn 

phòng Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố họp giao ban với lãnh đạo các 

Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố mỗi tuần một lần vào ngày thứ 2 

hằng tuần. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban hoặc ủy 

quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì. Thành phần tham dự 

họp giao ban bao gồm: các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó 

trưởng các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Phó Chánh Văn phòng và Trưởng, 

Phó các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố.  

2. Tại cuộc họp giao ban, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố 

báo cáo tình hình, kết quả công tác trong tuần, các vướng mắc, tồn tại, hạn chế và kiến 

nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Các thành viên dự họp thảo luận 

và chủ trì cuộc họp kết luận. Ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp được thông báo, gửi 

đến các cơ quan liên quan để biết, triển khai thực hiện. 
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Điều 12. Quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

với các Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện, tổ đại biểu, đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt 

động của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; xem xét kết quả giám sát của các 

Ban khi xét thấy cần thiết. 

2. Thông qua các Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giữ mối liên 

hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 

huyện; chỉ đạo hoạt động của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.  

Điều 13. Quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

với các cơ quan Trung ương và địa phương 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo công tác gửi đến Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. 

2. Căn cứ vào Quy chế phân công nhiệm vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố cử thành viên tham dự các cuộc họp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành 

ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giữ mối quan hệ và phối hợp công 

tác với Ủy ban nhân dân thành phố, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy chế phối hợp 

công tác giữa ba bên Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giữ mối liên hệ và phối hợp công 

tác với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, 

các ngành, các cấp ở địa phương về một số dự án luật; làm tốt công tác tiếp xúc cử 

tri, đặc biệt là tổ chức giám sát chuyên sâu việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri và 

hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phản ánh kịp thời 

với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố về tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương để Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố 

có cơ sở tổng hợp và phản ánh, báo cáo tại kỳ họp Quốc hội.   

5. Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các dự 

án, đề án, báo cáo thuộc nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, 

phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố theo yêu cầu của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố. 
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Chương IV 

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 14. Ban của Hội đồng nhân dân thành phố  

Ban của Hội đồng nhân dân thành phố là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có 

nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân 

dân thành phố, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; 

chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thành phố. 

Mỗi Ban của Hội đồng nhân dân thành phố có 11 thành viên gồm Trưởng ban, 

các Phó trưởng ban là đại biểu chuyên trách và các ủy viên là đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố hoạt động kiêm nhiệm.  

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố 

Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định từ các Điều 108 đến Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và theo 

Quy chế làm việc của từng Ban.  

Điều 16. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên 

của Ban 

1. Trách nhiệm của Trưởng ban: 

Trưởng ban ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố phân công với tư cách là thành viên Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban; thay mặt Ban ký các văn bản do Ban 

phát hành; thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ký các văn bản thuộc 

lĩnh vực phụ trách theo Quy chế phân công nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố; 

b) Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp 

của Ban, chỉ đạo công tác hoạt động của Ban; 

c) Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên hệ 

với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban khác của Hội đồng nhân dân 

thành phố, các cơ quan, tổ chức ở địa phương và trung ương đóng trên địa bàn; 

d) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân thành phố, 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

đ) Tham dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố triệu 

tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Ủy ban 

nhân dân thành phố, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời; 

e) Tổ chức việc giám sát, khảo sát của Ban; 
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g) Trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng 

nhân dân thành phố. 

2. Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban thực hiện chỉ đạo, điều hành một số công 

việc của Ban; khi Trưởng ban vắng mặt và ủy quyền, Phó Trưởng ban điều hành công 

việc của Ban. 

3. Các thành viên của Ban có trách nhiệm chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của 

Trưởng ban; tích cực tham gia các hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước 

Trưởng ban về kết quả công tác của cá nhân theo phân công của Trưởng ban. 

Điều 17. Quan hệ phối hợp công tác giữa các Ban với Văn phòng Hội đồng 

nhân dân thành phố và giữa các Ban với nhau 

1. Quan hệ phối hợp công tác của các Ban của Hội đồng nhân dân được thực 

hiện theo Điều 110 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm tham mưu, phục vụ 

hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố.  

Điều 18. Quan hệ phối hợp giữa các Ban với Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố 

Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với các Tổ đại biểu trong việc 

tổ chức tiếp xúc cử tri, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và một số hoạt 

động khác theo quy định của pháp luật và theo Quy chế này. 

Chương V 

ĐẠI BIỂU VÀ TỔ ĐẠI BIỂU 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 19. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo 

quy định từ các Điều 93 đến Điều 103 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.  

2. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo khoản 1 Điều này, đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:  

a) Nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước và từ thực tiễn cuộc sống, đại biểu có trách nhiệm chủ động đề xuất Hội 

đồng nhân dân thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 

Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân thành phố hoặc Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố triệu tập mà đại biểu là thành viên. Khi tham dự kỳ họp, tiếp 

xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đeo phù hiệu đại biểu Hội đồng nhân dân 
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thành phố. Trong trường hợp vắng mặt, phải báo cáo bằng văn bản và được sự cho 

phép của người có thẩm quyền.  

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

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

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

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

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

đồng nhân dân thành phố. 

d) Tập trung tham gia góp ý nội dung các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố thông qua việc phát biểu góp ý trực tiếp tại hội trường hoặc chỉnh sửa 

trực tiếp vào văn bản dự thảo; thể hiện rõ chính kiến đối với những dự thảo Nghị quyết 

còn có nhiều ý kiến, phương án khác nhau. 

đ) Tích cực tranh luận, chất vấn đối với các vấn đề bức xúc của cử tri. Việc chất 

vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phải tuân thủ quy định  tại Điều 96 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân. Thời gian nêu chất vấn của đại biểu tại hội trường không 

quá 05 phút. 

e) Tiếp công dân theo kế hoạch, chương trình của Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố hoặc do Tổ trưởng phân công ở đơn vị bầu cử, nhằm thu thập ý kiến, 

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

giúp công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.  

Đại biểu HĐND có trách nhiệm tiếp nhận đơn thư của công dân để xử lý theo 

quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.  

g) Thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động gặp gỡ cử tri bằng nhiều hình thức 

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

động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; phát hiện kịp thời những sai phạm trong công tác quản lý kinh tế - xã hội, 

có kiến nghị biện pháp khắc phục. 

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

đơn đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố chấp 

nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu.   

 

Điều 20. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định tại Điều  112  Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức họp mỗi 

quý một lần để kiểm điểm tình hình hoạt động trong quý, bàn kế hoạch công tác thời 

gian đến, gửi báo cáo và biên bản cuộc họp đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố trước ngày 25 của tháng cuối cùng trong quý. 



   

150 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

2. Trách nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên  

a) Tổ trưởng điều hành công việc của Tổ đại biểu, bao gồm: 

Chủ trì các cuộc họp Tổ, tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu và các thành 

viên dự họp để phản ảnh với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.  

Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc 

cử tri.  

Phân công và đôn đốc các đại biểu trong Tổ tham dự các kỳ họp của Hội đồng 

nhân dân cấp quận, huyện khi được mời. 

Phân công đại biểu viết báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri; đôn đốc đại biểu trong 

tổ gửi báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về Tổ để gửi đến Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố đúng thời hạn. 

Tổ chức và phân công các thành viên trong Tổ thực hiện một số nội dung giám 

sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố trên địa bàn ứng cử. Báo cáo kết quả giám sát về Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố; có văn bản kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan 

đơn vị, liên quan. 

Trước 20 ngày kể từ ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ 

đại biểu phải tổ chức họp  để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến tại kỳ họp, 

đồng thời tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Tổ và bàn kế hoạch 

công tác của Tổ trong thời gian đến. 

b) Tổ phó giúp Tổ trưởng điều hành hoạt động của Tổ theo phân công của Tổ 

trưởng. 

c) Các đại biểu trong Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm 

tham dự đầy đủ các cuộc họp do Tổ trưởng triệu tập, chấp hành sự phân công của Tổ 

trong việc tiếp xúc cử tri, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri; tham gia đầy đủ các hoạt 

động giám sát của Tổ đại biểu, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố khi được phân công hoặc mời tham gia; quan hệ chặt 

chẽ với chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhân dân trong khu vực để nắm tình hình, 

nguyện vọng nhân dân và phản ảnh trong các cuộc họp Tổ đại biểu. 

Chương VI 

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 21. Điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường 

trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân   thành phố 

 1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố và bộ máy giúp việc 

của Hội đồng nhân dân thành phố do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình 
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Hội đồng nhân dân thành phố quyết định trong kế hoạch ngân sách hằng năm của 

thành phố. Việc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố được 

thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Nội dung chi, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành 

phố được thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân 

thành phố.  

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện 

phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố 

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được đảm bảo các điều kiện phục vụ 

hoạt động theo Điều 103 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu 

quyết thông qua cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 

IX. Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ ban hành những quy định khác 

với Quy chế này thì thực hiện các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc 

Chính phủ. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng nhân dân thành phố quyết 

định. 

Điều 24. Trách nhiệm thực hiện  

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện Quy chế này./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 37 /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 11  tháng 8 năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân  

thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

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

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành 

phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại      kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân 

dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày Hội đồng nhân 

dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Anh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NỘI QUY 

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37 /NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

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

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

các kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường theo đề nghị của Thường trực HĐND, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội 

đồng nhân dân yêu cầu. 

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

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

Chủ toạ kỳ họp. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Mục 1 

CHỦ TOẠ KỲ HỌP 

Điều 3. Chủ tọa kỳ họp gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố. 

Điều 4. Chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương và chương trình, nội dung đã được HĐND thành phố thông qua. Chủ 

tọa kỳ họp được đề nghị HĐND thành phố điều chỉnh chương trình khi cần thiết.  

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

tọa có quyền yêu cầu chấm dứt ý kiến không đúng hoặc ý kiến phát biểu quá thời gian 

quy định, trường hợp đặc biệt do Chủ tọa quyết định. 

Mục 2 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

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

họp, phiên họp của HĐND. 

1. Đại biểu không tham dự kỳ họp phải báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch HĐND 
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thành phố trước khai mạc ít nhất 03 ngày và phải được Chủ tịch HĐND thành phố đồng 

ý thì mới được vắng mặt kỳ họp. 

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

Điều 6. Khi tham dự kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố mặc trang phục theo quy 

định tại Giấy triệu tập kỳ họp. 

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

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

đeo phù hiệu (bên ngực trái) trong các kỳ họp HĐND, trong các cuộc tiếp xúc cử tri. 

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

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

riêng, hạn chế đi lại trong hội trường. 

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

Thư ký kỳ họp hoặc giơ bảng số định danh để đăng ký phát biểu với Chủ tọa kỳ họp. 

Nội dung phát biểu phải bám sát nội dung kỳ họp, tập trung vào các vấn đề đang 

thảo luận. Không phát biểu trùng lắp với nội dung đã trình bày của mình hoặc của đại 

biểu khác. Thời gian phát biểu tối đa không quá 10 phút. 

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

đại biểu chưa nêu hết ý kiến thì ghi lại nội dung và gửi cho Thư ký kỳ họp để tổng hợp. 

Điều 10. Đại biểu HĐND thành phố gửi phiếu chất vấn cho Thường trực HĐND 

thành phố trước kỳ họp hoặc cho Thư ký kỳ họp tại kỳ họp. Phiếu chất vấn phải ghi rõ 

người bị chất vấn; gửi đến người bị chất vấn trong thời gian sớm nhất, nội dung chất 

vấn (ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề cần chất vấn), thời gian chất vấn đối với 

một vấn đề tối đa không quá 05 phút. 

Người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời trực tiếp đầy đủ ngắn gọn, cụ thể các nội 

dung mà đại biểu chất vấn. Thời gian trả lời chất vấn không quá 07 phút cho một nội 

dung chất vấn. Trường hợp nội dung chất vấn cần thời gian kiểm tra, nghiên cứu thì 

Chủ tọa kỳ họp có thể quyết định việc trả lời sau kỳ họp bằng văn bản, được gửi cho 

đại biểu đã chất vấn và Thường trực HĐND trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chất 

vấn. 

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

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

ngoài tài liệu của kỳ họp trước khi phát hành phải chuyển đến Thư ký kỳ họp để báo 

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

Mục 3 

ĐẠI BIỂU MỜI 

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

tại các phiên họp của kỳ họp HĐND thành phố. 



   

155 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

Điều 13. Đại biểu mời được phát biểu ý kiến tại các phiên thảo luận; phát biểu 

giải trình theo yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp tại các phiên thảo luận, chất vấn. Thời gian 

phát biểu không quá 10 phút cho một lần phát biểu. 

Mục 4 

THƯ KÝ KỲ HỌP 

Điều 14. Văn phòng HĐND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công 

tác thư ký phục vụ kỳ họp của HĐND thành phố. 

Điều 15. Thư ký kỳ họp có nhiệm vụ:  

1. Lập danh sách và thông báo công khai danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân, 

đại biểu mời có mặt, vắng mặt tại các kỳ họp và tại các buổi làm việc của kỳ họp; 

2. Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp. Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến 

phát biểu của đại biểu tại cuộc họp Tổ đại biểu và phiên họp toàn thể; 

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

liệu để Chủ tọa điều hành kỳ họp; 

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

tin của cử tri gửi trình Chủ toạ kỳ họp. 

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

phố.  

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Nội quy kỳ họp HĐND thành phố có hiệu lực từ ngày HĐND thành phố 

biểu quyết thông qua và được áp dụng đối với nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND thành phố 

khóa IX. 

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

phố. 

Điều 17. Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các tổ đại 

biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nội quy này./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:39 /NQ-HĐND          Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016 
 

    

                                                     NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

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

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, 

các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của 

các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

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

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

cuối năm 2016, các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, của các cơ 

quan liên quan và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố. 

Theo đó, nhấn mạnh một số vấn đề sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những thuận lợi 

nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy, Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành 

thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý điều hành thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; đẩy mạnh 

cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhờ đó, tình hình 

kinh tế - xã hội của thành phố đạt kết quả khả quan một số lĩnh vực; tổng sản 

phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) đạt 24.501 tỷ đồng, tăng 

7,9% so với cùng kỳ năm 2015 (NQ: 9-10%); các lĩnh vực thu ngân sách nhà 

nước, du lịch, công nghệ thông tin tăng khá; sản xuất nông nghiệp ổn định; các 

công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

Đặc biệt, thành phố đã kịp thời chỉ đạo xử lý có hiệu quả trước tác động của sự 

cố môi trường biển, việc cháy rừng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công 
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tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 được chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công. Các hoạt 

động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi, chương trình “thành phố 

5 không, 3 có”, đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, các mục 

tiêu an sinh xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm đầu tư; an ninh chính trị 

và trật tự xã hội được giữ vững, ổn định. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố còn thấp so với kế hoạch 

đề ra, một số ngành, lĩnh vực chưa đạt tiến độ kế hoạch như: sản xuất công nghiệp, 

kim ngạch xuất khẩu, giải ngân vốn xây dựng cơ bản …; công tác quản lý nhà 

nước về du lịch còn bất cập; kết quả thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp; tình trạng 

ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn nhiều diễn biến 

phức tạp. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 

Các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc 

phục những khó khăn, hạn chế và triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 

của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/12/2015 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của 

Hội đồng nhân dân thành phố. Khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành 

phố; triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27/4/2016 của 

Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam.  

Rà soát và có giải pháp đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt tiến độ 

50% kế hoạch năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.  

Hoàn thành và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 2016 

- 2020 và quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển từ nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020, trong đó lưu ý 

cân đối nguồn trả nợ vay trái phiếu đến hạn trong năm 2017 và năm 2019. Đẩy 

mạnh nghiên cứu, xây dựng đề án triển khai thí điểm một số mô hình hợp tác 

công tư như: đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư – sử dụng công... 

Về quyết định chủ trương đầu tư các công trình nhóm B và công trình trọng 

điểm nhóm C trong thời gian giữa hai kỳ họp, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế 

hoạch đầu tư công đúng thời gian quy định, Hội đồng nhân dân thành phố ủy 

quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ 
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trương đầu tư và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. 

Khẩn trương thực hiện việc phân cấp trong quản lý hành chính theo luật 

Tổ chức chính quyền địa phương. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nêu cao tinh 

thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Về lĩnh vực kinh tế 

a) Về phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ 

Thực hiện có hiệu quả đề án “Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2016-2020”; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xúc tiến và quảng 

bá du lịch; nghiên cứu phát triển thêm nhiều loại hình du lịch, sản phẩm du lịch 

đặc sắc, nhất là các khu mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí về đêm. Tiếp tục tổ 

chức tốt chương trình mùa du lịch biển và các hoạt động kích cầu du lịch; quản 

lý chặt chẽ hoạt động du lịch trên sông, biển; tập trung chuẩn bị phối hợp tổ chức 

Tuần lễ cấp cao APEC 2017; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

trong hoạt động lữ hành, sử dụng ngoại tệ.  

Thực hiện tốt, có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”; tổ chức tốt các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, 

kết nối cung cầu. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tập trung vào các thị trường tiềm 

năng như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu... Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, công khai các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh vi phạm; công khai danh mục các nhà hàng đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

Hoàn thành đưa vào vận hành 5 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành 

phố; phát triển vận tải hành khách công cộng thân thiện với môi trường (xe buýt 

tiêu chuẩn dịch vụ BRT, xe điện…), dịch vụ xe buýt mui trần phục vụ khách du 

lịch và liên kết với các loại hình vận tải chuyển tiếp; phối hợp với tỉnh Quảng 

Nam sớm đưa tuyến xe buýt Đà Nẵng - Hội An vào hoạt động.  

b) Về hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh  

Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghệ cao, thân 

thiện môi trường. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển mạnh 

các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như: ô tô, cao su, đồ uống, hải sản, 

thiết bị điện tử… Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và xúc tiến đầu tư vào 

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Công nghệ thông tin tập trung; sớm trình 

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp 

mới trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật; sớm triển khai xây 

dựng các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà 

soát lại quỹ đất tại các Khu công nghiệp. 

Triển khai thực hiện tốt Đề án giảm số lượng tàu khai thác hải sản ở vùng 
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biển ven bờ. Chú trọng định hướng chỉ đạo sản xuất vụ Đông, Xuân, nhất là vào 

thời điểm gần Tết nguyên đán 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình 

Nông thôn mới giai đoạn 2, tập trung vào các tiêu chí chưa thật sự bền vững như: 

môi trường, văn hóa, thu nhập..., hoàn thành xây dựng đạt tiêu chí nông thôn 

mới đối với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trong năm 2016, chú trọng chất lượng 

nông thôn mới, tăng cường công tác quản lý nhằm bảo vệ phát triển bền vững. 

Tiến hành kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; triển khai 

phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 

2016. Hoàn thành phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và đê 

kè trên địa bàn thành phố.  

Kiện toàn bộ máy lực lượng kiểm lâm, tổ chức trực ban 24/24 để kịp thời 

xử lý các trường hợp cháy rừng có thể xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra truy 

quét và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ 

rừng, khai thác khoáng sản; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và động vật quý 

hiếm, nhất là tại bán đảo Sơn Trà; thực hiện công tác kiểm kê rừng và đất lâm 

nghiệp; giải quyết các tồn đọng trong công tác bàn giao rừng, đất lâm nghiệp cho 

các địa phương. 

c) Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư trong, ngoài nước 

Tiến hành rà soát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp của thành phố đã ban hành để kịp thời bổ sung, điều chỉnh nhằm 

đảm bảo hiệu quả các chính sách được thực thi trên thực tế; tiếp tục thực hiện 

các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nghiên 

cứu đổi mới hình thức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp; giải 

quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; rà soát chấn chỉnh, tăng cường 

quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ tài chính của thành phố. 

Kiện toàn Hội đồng Điều phối khởi nghiệp thành phố; tiếp tục thành lập 

các Vườn ươm doanh nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành 

phố; sớm ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và Chương trình 

khởi nghiệp của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính phủ thực hiện các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017 trên 

địa bàn thành phố và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ 

về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Chủ động rà soát các thủ tục 

hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật 

và đăng tải những văn bản, quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin về chủ trương, chính sách của thành 

phố, thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Đẩy mạnh việc ứng dụng công 
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nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo hướng rút ngắn thời gian 

giải quyết các thủ tục hành chính.  

Triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2016-2020. Phát huy vai trò hỗ trợ của Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng đóng trên địa bàn thành phố 

trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Đổi mới cơ chế, 

tăng cường xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn trong và ngoài 

nước, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố. Xây dựng chương trình 

hành động cụ thể để nắm bắt cơ hội, tiếp cận với các tập đoàn, doanh nghiệp 

trong tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đẩy mạnh thu thập thông tin, triển khai xúc 

tiến đầu tư tập trung vào các thị trường tiềm năng, ưu tiên thu hút vốn ODA vào 

các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành 

công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ nguồn, các ngành có ý nghĩa an 

sinh xã hội và thân thiện môi trường.  

d) Về công tác quy hoạch và quản lý đô thị; xây dựng cơ bản và bảo vệ 

môi trường 

Triển khai thực hiện các Kết luận của Thành ủy về Chuyên đề Đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm. Đẩy nhanh việc thực hiện rà soát quy hoạch 

tổng thể, quy hoạch phân khu, hoàn chỉnh quy hoạch ngành; sớm triển khai thực 

hiện quy hoạch chi tiết cảnh quan hai bên bờ sông Hàn. Nghiên cứu, quy hoạch 

tổng thể khu vực phía Tây thành phố nhằm khớp nối không gian đô thị, hệ thống 

kết cấu hạ tầng đô thị gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố và 

kết nối phát triển với các huyện phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam; huy động nguồn 

lực đầu tư xây dựng các bãi đậu đỗ xe, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố. 

Tăng cường giải pháp, tập trung nguồn lực và xây dựng lộ trình để thực hiện 

mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông đô thị; 

hoàn thành việc thi tuyển phương án xây dựng công trình giao thông vượt sông 

Hàn, Quảng trường trung tâm thành phố.  

Rà soát, điều chỉnh, bảo đảm cân đối nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản các dự án, đồng thời phân kỳ đầu tư để 

cải tạo, chỉnh trang, đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với các khu dân cư giữ 

lại chỉnh trang. Hoàn thành các thủ tục và khởi công dự án Nút giao thông phía 

Tây cầu Sông Hàn, Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê 

Độ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải tỏa, đền bù và bố 

trí đất tái định cư đối với các dự án Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân, dự án khu 

đất dự trữ và chống ngập ven sông phía Nam cầu Cẩm Lệ và dự án nâng cấp xử 

lý ngập úng khu vực tổ 17, 18, 19  khu vực Bình Hòa, phường Khuê Trung, di 

dời giải tỏa một số hộ dân thuộc tổ 7A, 7B phường Hòa Thọ Tây (bị ảnh hưởng 
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bởi Trạm xử lý nước thải thuộc Khu Công nghiệp Hòa Cầm). Rà soát các thủ tục 

để khởi công xây dựng, nâng cấp đoạn đường đất nối từ đường Nguyễn Công 

Trứ đến Mỹ Khê I trong quý IV/2016. 

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai đảm bảo tiến độ các 

công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, bồi 

thường, thi công các dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Hồ Chí 

Minh đoạn La Sơn - Tuý Loan, tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ Ngã Ba 

Huế đến cầu vượt Hoà Cầm.  

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 27-CTr/TU 

của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW “Về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận 

của Thành ủy về Chuyên đề Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường; 

khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý có hiệu quả 

các điểm nóng về ô nhiễm môi trường như khu vực bãi rác Khánh Sơn, sông Phú 

Lộc, Âu thuyền Thọ Quang, Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm, Trạm xử lý 

nước thải Liên Chiểu, các cửa xả thải ra biển, các khu đất trống; có giải pháp xử 

lý ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của các nhà máy thép tại thôn Vân Dương 

2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, lưu ý công nghệ xử lý, giải pháp tiếng ồn, cây 

xanh cách ly; thận trọng, xem xét đánh giá tác động môi trường khi triển khai 

thực hiện Dự án Khu Công viên Đại dương Sơn Trà; tăng cường các biện pháp 

xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có hành vi cố tình hủy hoại môi trường; 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải một cách có hệ 

thống và mang tính bền vững; xây dựng kế hoạch cụ thể xử lý dứt điểm 50 điểm 

ngập úng trong thời gian sớm nhất, không để phát sinh những điểm ngập úng 

mới, xây dựng phương án chống ngập úng cho những năm tiếp theo. 

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành 

phố môi trường”, Đề án “Thu gom rác thải theo giờ”; tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; từng bước xử lý triệt để các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo tiến độ quy định tại Quyết định 

số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai các biện pháp 

kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm mới.  

Đối với dự án khu liên hiệp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn, cần tổ 

chức đánh giá tác động môi trường và công khai dự án theo đúng quy định; cần 

thiết thuê tư vấn độc lập nghiên cứu để tránh gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức 

đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực và công nghệ xử lý tiên 

tiến, hiện đại. 

Tăng cường công tác quản lý khai thác và cấp phép khai thác khoáng sản 

trên địa bàn thành phố, hạn chế cấp phép mới; thực hiện nghiêm túc việc hoàn 

thổ sau khai thác; đồng thời nghiên cứu nâng mức tiền ký quỹ phục hồi môi 
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trường của các doanh nghiệp. Xử lý kiên quyết tình trạng gây ô nhiễm môi 

trường do khai thác và vận chuyển khoáng sản đất đá. 

Xử lý dứt điểm các khu đất sau khi di dời mồ mả trên địa bàn quận Thanh 

Khê và Hải Châu, có lộ trình cụ thể để tiếp tục thực hiện chủ trương này đối với 

các quận còn lại, trong đó ưu tiên quy hoạch các khu đất sau khi di dời để phục 

vụ mở rộng kiệt, làm khu vui chơi hoặc làm không gian phục vụ công cộng. 

đ) Về thu, chi và điều hành ngân sách nhà nước 

Các ngành, địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 

2016, tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách, có giải pháp tăng thu tiền sử dụng đất, 

khai thác nhà công sản, công sở. Tập trung quyết liệt thu nợ đọng thuế và chống 

thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, kinh doanh dược phẩm, 

mỹ phẩm. Đảm bảo thu ngân sách cuối năm 2016 hoàn thành vượt ít nhất 10% 

mức dự toán thu ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân thành phố giao và 

phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước do Tổng Cục thuế giao bổ sung 

năm 2016. 

Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng 

dự toán giao và đảm bảo nguyên tắc chi trên cơ sở thu và khả năng cân đối nguồn 

thu, trong đó ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, an sinh xã hội, trật tự 

an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thanh toán các khoản nợ vay đến hạn, 

cho những dự án cấp bách, hạn chế bổ sung ngân sách ngoài dự toán. 

3. Về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, các lĩnh vực văn 

hóa, xã hội, chương trình “thành phố 4 an” gắn với chương trình “thành 

phố 5 không, 3 có” 

a) Về khoa học và công nghệ 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ thành phố, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ; tổng kết đề án Tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2011 - 2015; tiếp tục 

triển khai Chương trình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.  

b) Về giáo dục và đào tạo 

Triển khai tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017; 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng trường học; 

triển khai việc chuyển công năng các trung tâm giáo dục thường xuyên, kỹ thuật, 

tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề. Hoàn thành Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc dạy bơi cho học sinh tiểu học. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh công tác phối 

hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu 

niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.  
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c) Về y tế 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra 

dịch lớn; tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng tỷ lệ 

tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính 

công về lĩnh vực khám chữa bệnh, lĩnh vực dược và y tế dự phòng; đẩy nhanh 

tiến độ triển khai xây dựng các công trình y tế trọng điểm năm 2016; sớm hoàn 

thành các thủ tục đầu tư, xây dựng Bệnh viện Quốc tế Vinmec; rà soát, đánh giá 

hiệu quả hoạt động của các Trạm y tế xã, phường để có kế hoạch đầu tư phù hợp. 

d) Về lao động - thương binh - xã hội 

Thực hiện tốt các mục tiêu, đề án giải quyết việc làm cho người lao động; 

giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động, không để xảy ra tình 

trạng lãn công, đình công. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người 

có công, đền ơn đáp nghĩa, quy tập, tôn tạo và nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ.  

Huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo theo Đề án giảm nghèo 2016 

- 2020 và đề án hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố; xây dựng 

và triển khai Đề án sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công năm 2017; giám 

sát việc mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công và thân nhân; 

tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2016; tăng cường công tác phối hợp 

lập hồ sơ cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Hoàn thành các thủ tục về việc chuyển đổi công năng ký túc xá sinh viên tại 

Khu Công nghiệp Hòa Khánh thành nhà ở cho công nhân thuê. Rà soát, quy hoạch 

quỹ đất tại các Khu công nghiệp để xây dựng nhà trẻ, siêu thị và các thiết chế văn 

hóa cho công nhân và con em công nhân. 

đ) Về văn hóa - thể thao  

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. 

Đẩy nhanh tiến độ công trình Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Khu căn cứ cách 

mạng K20; đảm bảo công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm hoàn thành đúng tiến 

độ; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa thành phố, 

Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên. Rà soát, đánh giá hiệu quả sử 

dụng của các thiết chế văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nghiên cứu, thực hiện 

xã hội hóa đối với việc đầu tư xây dựng các trường mầm non, khu vui chơi tại 

các khu chung cư. 

Tổ chức thành công Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5; chuẩn bị 

các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; Lễ 

hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017. Triển khai Kế hoạch chuẩn bị lực 

lượng vận động viên thể thao tham dự Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII, Kế 



   

164 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

hoạch đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm và Kế hoạch đào tạo đối với 

các vận động viên trẻ.  

4. Về công tác xây dựng chính quyền  

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề 

lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành pháp luật, nội quy, quy chế hoạt động và các quy định trong quản lý nhà 

nước ở các cấp, các ngành; xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm và người 

đứng đầu các cơ quan đơn vị tham mưu, đề xuất không đúng với quy định của 

pháp luật, chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; nghiên 

cứu cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thường xuyên có tiếp xúc 

với tổ chức, công dân, dễ xảy ra sai phạm theo Chỉ thị số 29-CT/TU; triển khai 

xây dựng quy định về Khung khảo sát mức độ hài lòng trên địa bàn thành phố. 

Hoàn thiện Đề án sắp xếp lại, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố, thôn; 

tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ dân phố, thôn 

trên địa bàn thành phố. Thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính và phân loại 

đơn vị hành chính xã phường; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phân bổ dân 

cư trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện nghiêm túc Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-

NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giảm 

biên chế. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra và công tác phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn thành phố; nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải 

quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh; 

tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, chú 

trọng những vụ việc khiếu nại còn tồn đọng chưa giải quyết; kiểm tra, giải quyết 

dứt điểm đơn thư do Thường trực HĐND thành phố chuyển xử lý. 

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, theo 

dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động công vụ và cải cách hành chính. Sơ kết Kế hoạch thực 

hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030.  

5. Về quốc phòng - an ninh 

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và 

trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu từ thành 

phố đến đơn vị cơ sở. Tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm; tiếp tục 
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mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành 

tội phạm có tổ chức; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; đấu tranh có hiệu quả với 

các loại tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường; làm tốt công tác tuyển chọn công 

dân nhập ngũ năm 2017. 

Tăng cường công tác quản lý dân cư, quản lý địa bàn, chủ động trong công 

tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; tăng cường giải pháp, tập trung nguồn lực 

và xây dựng lộ trình để thực hiện mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 

chống ùn tắc giao thông đô thị theo tinh thần Công văn số 148/TTg-KTN ngày 

27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp phát triển 

hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn; tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát, xử lí nghiêm vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông. Đẩy mạnh 

thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai 

đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 944/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát đảm bảo 

an ninh - trật tự, trật tự an toàn giao thông, vận động các doanh nghiệp và toàn 

dân mở rộng lắp đặt camera hỗ trợ việc phòng chống tội phạm trên phạm vi toàn 

thành phố.  

III. VỀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ; BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN 

NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 

Thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố, các ban Hội đồng nhân dân thành phố: Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 

05/8/2016 về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Báo 

cáo số 02/BC-HĐND ngày 05/8/2016 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 

và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực và các ban 

Hội đồng nhân dân thành phố; Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 18/7/2016 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 

2016 của Hội đồng nhân dân thành phố; các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, 

Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Đô thị. 

Thông qua các Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố: Báo cáo số 

114/BC-UBND ngày 26/7/2016 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2016; Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 26/7/2016 về tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành 

ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 26/7/2016 

về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; Báo cáo số 117/BC-

UBND ngày 27/7/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết 
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kiệm, chống lãng phí; Báo cáo cáo số 118/BC/UBND ngày 27/7/2016 về công 

tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

và Cục Thi hành án dân sự thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế 

hoạch triển khai, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết này trong 6 

tháng cuối năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các 

tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng 

cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

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

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

các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản 

ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền. 

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 

IX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 

Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

 

      CHỦ TỊCH 

   Nguyễn Xuân Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số:  3926 /QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 20  tháng  6  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định một số nội dung hướng 

dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh văn phòng UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND thành phố; Giám đốc các ban quản lý dự án chuyên ngành; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

         Huỳnh Đức Thơ 
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QUY ĐỊNH 

Một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện  

dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3926 /QĐ-UBND ngày 20  tháng 6  năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

________________ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về một số nội dung trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm: dự 

án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu 

tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô 

thị mới; nhà thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng,...) và các 

khu đất mà UBND thành phố quyết định triển khai theo hình thức đấu thầu dự án có 

sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quy định về thủ tục, phân cấp, trách nhiệm 

của các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, Ban quản lý dự án chuyên 

ngành, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp dự án, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ: 

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

1. Lựa chọn nhà đầu tư là quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu để xác định nhà 

đầu tư đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu về năng lực, kinh 

nghiệm và có đề xuất về mặt kỹ thuật, về mặt tài chính là khả thi và hiệu quả nhất để 

thực hiện dự án có sử dụng đất; 

 2. Quỹ đất, khu đất bao gồm các diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 

Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; các diện tích đất hiện hữu thuộc quy 

hoạch xây dựng chi tiết của các địa phương do một hay nhiều thành phần đang quản 

lý, sử dụng, kể cả hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; 

 3. Người có thẩm quyền là người có quyền phê duyệt danh mục dự án, kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Người có thẩm quyền đối với dự 

án quan trọng quốc gia là Thủ tướng Chính phủ, đối với các dự án khác là Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố đối với khu đất, quỹ đất thuộc thành phố quản lý; 
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 4. Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 

 5. Tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm và 

am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của dự án theo quy định, được bên mời thầu 

thành lập hoặc lựa chọn sử dụng để đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 

 6. Giá sàn là tổng mức đầu tư dự án (bao gồm tổng chi phí thực hiện dự án và 

chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) nêu trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ 

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được người có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để lựa 

chọn nhà đầu tư; 

 7. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu, bao gồm các yêu cầu 

cho một dự án làm căn cứ pháp lý cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để Tổ 

chuyên gia đấu thầu đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư; là căn cứ cho việc đàm phán và ký 

kết hợp đồng; 

 8. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho chỉ định thầu, bao gồm các yêu 

cầu cho một dự án làm căn cứ pháp lý cho nhà đầu tư được đề nghị chỉ định chuẩn bị 

hồ sơ đề xuất và để tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh 

sự đáp ứng của nhà đầu tư được đề nghị chỉ định thầu theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu 

về năng lực, kinh nghiệm, đề xuất về mặt kỹ thuật và tài chính; là căn cứ để đàm phán 

và ký kết hợp đồng; 

9. Hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu được nhà đầu tư chuẩn bị 

và nộp cho bên mời thầu để đề xuất thực hiện đầu tư dự án theo yêu cầu của hồ sơ mời 

thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. 

Điều 4. Thủ tục và quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất 

1. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án có sử dụng đất. 

2. Lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư 

có sử dụng đất. 

3. Phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

4. Sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư (nếu có). 

5. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. 

6. Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

7. Đàm phán, ký kết hợp đồng dự án. 

Điều 5. Thẩm quyền trong lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất 

1. Đối với dự án sử dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. Chủ tịch UBND thành phố là người có thẩm quyền phê duyệt danh 

mục dự án có sử dụng đất, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả 

sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.  

2. UBND thành phố giao sở chuyên ngành, UBND quận, huyện hoặc Ban QLDA 

chuyên ngành làm bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực 

hiện trách nhiệm của bên mời thầu được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 
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ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ và Điều 75 của Luật Đấu thầu, cụ thể như 

sau: 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện làm bên mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất 

thuộc địa bàn mà Ủy ban nhân dân quận, huyện là đơn vị quản lý dự án sau đầu tư. 

- Sở chuyên ngành, Ban QLDA chuyên ngành làm bên mời thầu dự án đầu tư có 

sử dụng đất trong lĩnh vực, chuyên ngành phụ trách và các dự án khác do Chủ tịch 

UBND thành phố giao. 

Cơ quan nhà nước được UBND thành phố giao làm bên mời thầu dự án đầu tư 

có sử dụng đất thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của Luật đấu 

thầu, quy định về dự án đầu tư có sử dụng đất, pháp luật về đất đai và pháp luật  khác 

có liên quan về những nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố 

(cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và pháp luật có liên quan về nội dung được giao 

nhiệm vụ. Bên mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tư vấn độc lập thực hiện một số hoặc 

toàn bộ nội dung công việc trong trách nhiệm của mình. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất khởi điểm để đấu thầu dự án 

có sử dụng đất, gửi Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định, trình UBND thành 

phố xem xét, phê duyệt. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đề nghị 

của bên mời thầu. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thẩm định đấu thầu dự án có sử dụng đất 

do UBND thành phố xem xét, phê duyệt; Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ 

chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 

ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

6. Đối với một số dự án cụ thể khác, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết 

định theo thẩm quyền của mình được quy định tại Khoản 3 Điều 84 Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

 

Điều 6. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất 

 1. Lập và phê duyệt danh mục dự án: 

 Giao các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện đề xuất dự án sử 

dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án sử 

dụng đất đề xuất phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư có sử dụng đất hằng năm (trong đó UBND thành phố nêu rõ đơn vị được giao nhiệm 

vụ làm bên mời thầu đối với từng dự án sử dụng đất). 

 2. Công bố danh mục dự án: 

 - Sau khi có quyết định phê duyệt danh mục dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 
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hiện cung cấp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 

1 Điều 4 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ lên hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; danh mục dự án sử dụng đất được công bố trong thời hạn quy 

định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2015 của 

Chính phủ. Khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm. 

 - Nội dung công bố phải bao gồm các thông tin về: Địa điểm thực hiện dự án, 

diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện 

trạng khu đất, các thông tin cần thiết khác. 

 Điều 7. Lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự 

án đầu tư có sử dụng đất và tài sản cũ (nếu có) 

 Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được UBND thành phố phê 

duyệt, giao Bên mời thầu phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố lập 

phương án sơ bộ về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để làm 

cơ sở lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. Việc xác định chi phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng căn cứ theo quy định của UBND thành phố về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. 

 Điều 8. Phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu thầu dự án có sử dụng đất  

 Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được UBND thành phố phê 

duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xác 

định giá đất khởi điểm để đấu thầu dự án có sử dụng đất, gửi Hội đồng thẩm định giá 

đất thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu 

thầu dự án có sử dụng đất. 

 Trường hợp dự án có sử dụng lại tài sản cũ, giao Bên mời thầu thuê tổ 

chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị tài sàn, gửi Sở Tài chính thẩm định, 

trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt giá tài sản cũ để cho thuê hoặc mua, làm cơ 

sở đưa vào hồ sơ mời thầu kêu gọi đầu tư. 

 Điều 9. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 

 - Bên mời thầu đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn 

nhà đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê 

duyệt làm cơ sở triển khai lựa chọn nhà đầu tư.  

 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/ 3/ 2015 của Chính phủ. 
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Chương II 

SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

 Điều 10. Áp dụng sơ tuyển 

- Căn cứ danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt, giao bên mời 

thầu tiến hành thủ tục sơ tuyển theo quy định. Việc sơ tuyển nhà đầu tư được thực hiện 

trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư để xác định các nhà đầu tư có đủ năng lực 

và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của dự án và mời tham gia đấu thầu rộng rãi theo quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 hoặc chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại Điểm 

a và Điểm b Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính 

phủ. 

- Việc sơ tuyển nhà đầu tư và hình thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện theo quy 

định tại Khoản 2, 3 và 5 Điều 16 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của 

Chính phủ. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất có tổng chi phí thực hiện dự án (không 

bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai 

mươi tỷ) đồng, căn cứ tính chất của dự án, bên mời thầu đề xuất Chủ tịch UBND thành 

phố quyết định việc áp dụng sơ tuyển trong nước hoặc không áp dụng sơ tuyển. 

Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển và 

công khai danh sách ngắn 

1. Bên mời thầu chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan hoặc thuê đơn 

vị tư vấn lập hồ sơ mời sơ tuyển, nội dung hồ sơ mời thầu sơ tuyển thực hiện theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính 

phủ. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định 

hồ sơ mời sơ tuyển theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 

ngày 17/3/2015 của Chính phủ, trình UBND thành phố phê duyệt. 

3. Sau khi hồ sơ mời sơ tuyển được UBND thành phố phê duyệt, bên mời thầu 

tổ chức mời sơ tuyển, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu sơ tuyển theo quy định tại Điều 

18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, bên mời thầu lập Tờ trình thẩm 

định, phê duyệt kết quả sơ tuyển, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo 

UBND thành phố phê duyệt kết quả sơ tuyển.  

4. Trường hợp lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản trình thẩm định, phê duyệt 

kết quả sơ tuyển phải bao gồm tên các nhà đầu tư trúng sơ tuyển và các nội dung cần 

lưu ý (nếu có). Bên mời thầu thực hiện công khai danh sách ngắn theo quy định tại 

Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 

số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và gửi thông báo đến các nhà đầu 

tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển. 

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự sơ 

tuyển, thì bên mời thầu báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 
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Chương III 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

Điều 12. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 

1. Giao bên mời thầu căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà 

đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, UBND thành phố phê duyệt.  

2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Điều 23 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

a. Tên dự án. 

b. Giá sàn = m1 + m2, trong đó: 

- m1 là sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (bao gồm tổng chi phí đầu tư dự án 

trên đất, giá đất khởi điểm để đấu thầu dự án có sử dụng đất được UBND thành phố 

phê duyệt, không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng), m1 do bên mời 

thầu xác định đối với từng dự án cụ thể bảo đảm phát huy khả năng, hiệu quả sử dụng 

tối đa khu đất, quỹ đất, diện tích đất, hệ số sử dụng đất và quy hoạch không gian sử 

dụng đất căn cứ vào quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có) được phê duyệt; 

- m2 là toàn bộ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng do bên mời thầu xây dựng 

căn cứ phương án quy định tại Điều 7 Quy định này. 

c. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư 

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu, trong 

nước hoặc quốc tế theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 

17/3/2015 của Chính phủ. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí 

thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 

120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng, trường hợp không áp dụng sơ tuyển, 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, trừ trường hợp theo quy 

định tại Điểm c Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của 

Chính phủ. 

- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo phương thức một giai 

đoạn một túi hồ sơ hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 hoặc 

Điều 29 của Luật Đấu thầu. 

d. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được tính từ khi phát hành hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

đ. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu. 

e. Thời gian thực hiện hợp đồng 
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Thời gian thực hiện hợp đồng là số năm hoặc tháng tính từ thời điểm hợp đồng 

có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

3. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư bao gồm văn bản trình duyệt 

và các tài liệu kèm theo. Văn bản trình phê duyệt bao gồm tóm tắt về quá trình thực 

hiện và các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 23 Nghị định 

số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Tài liệu kèm theo bao gồm các bản 

chụp làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị 

định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

 

Chương IV 

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Điều 13. Quy trình chi tiết 

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: 

a) Lập hồ sơ mời thầu; 

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. 

2. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: 

a) Mời thầu; 

b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; 

c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; 

d) Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. 

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: 

a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; 

b) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; 

c) Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại, bao gồm: 

a) Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại; 

b) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại; 

c) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại và xếp hạng nhà đầu 

tư; 

d) Đàm phán sơ bộ hợp đồng. 

5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư. 

6. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng, bao gồm: 

a) Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng; 

b) Ký kết hợp đồng. 

Điều 14. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu 

1. Giao bên mời thầu phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ mời thầu, 
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gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. Nội dung hồ 

sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 

17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định 

tại Điều 58 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tổ chức thẩm 

định hồ sơ mời thầu (trong trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến của các ngành liên 

quan), trình UBND thành phố phê duyệt. Việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu 

thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của 

Chính phủ. 

Điều 15. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, mở và đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ 

thuật; trình thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật 

1. Sau khi hồ sơ mời thầu được UBND thành phố phê duyệt, giao bên mời thầu 

tiến hành phát hành hồ sơ mời thầu; mở, đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật; việc đánh giá 

hồ sơ đề xuất kỹ thuật tuân thủ theo quy định tại Điều 62 Nghị 

 

định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: 

Bên mời thầu lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật trình Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu 

cầu về kỹ thuật. Việc thẩm định danh sách nhà đầu tư đánh ứng yêu cầu về kỹ thuật 

thực hiện theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của 

Chính phủ. 

Điều 16. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính – thương mại 

1. Sau khi danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được phê duyệt, 

giao bên mời thầu tiến hành mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính – thương mại. Việc 

mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính – thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 

64 và Điều 65 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Đàm phán sơ bộ hợp đồng: Bên mời thầu tiến hành đàm phán sơ bộ hợp đồng 

với nhà đầu tư. Nội dung và nguyên tắc đàm phán sơ bộ hợp đồng thực hiện theo quy 

định tại Điều 66 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

Điều 17. Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

1. Bên mời thầu lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất thương mại – tài chính (bao 

gồm đàm phán sơ bộ hợp đồng), Tờ trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư.  

2. Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
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thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 42 Nghị định số 30/2015/NĐ-

CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

3. Nội dung Tờ trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của 

Chính phủ. 

Điều 18. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng 

1. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, giao bên mời thầu tổ chức đàm phán, 

hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn. Nội dung đàm phán, hoàn thiện 

hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Sau khi đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, bên mời thầu trình UBND thành phố 

xem xét, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định tại các Điều 69, 70, 71 và 72 

của Luật Đấu thầu. Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật khác có liên 

quan. 

Chương V 

CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 19. Quy trình chi tiết 

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: 

a) Lập hồ sơ yêu cầu; 

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu. 

2. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: 

a) Phát hành hồ sơ yêu cầu; 

b) Tiếp nhận, quản lý hồ sơ yêu cầu. 

c) Mở hồ sơ đề xuất. 

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán sơ bộ hợp đồng. 

4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định nhà đầu tư. 

5. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 

Điều 20. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu 

1. Lập hồ sơ yêu cầu: 

Giao bên mời thầu phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ yêu cầu, gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

Nội dung hồ sơ yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 76 Nghị định 

số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tổ chức thẩm 
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định hồ sơ yêu cầu (trong trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến của các ngành liên 

quan). Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

Điều 21. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

1. Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà đầu tư đã được xác định. 

2. Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. 

Điều 22. Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán sơ bộ hợp đồng 

1. Bên mời thầu tiến hành mở thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất. Việc đánh giá hồ sơ 

đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. 

Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà đầu tư đến làm rõ hoặc sửa đổi, bổ 

sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất. 

2. Việc đàm phán sơ bộ hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị 

định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

Điều 23. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định nhà đầu 

tư 

1. Bên mời thầu lập báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất (bao gồm đàm phán 

sơ bộ hợp đồng), Lập tờ trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kết quả chỉ định nhà 

đầu tư.  

2. Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của 

Chính phủ. 

Điều 24. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng 

1. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, giao bên mời thầu tổ chức đàm phán, 

hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn. Nội dung đàm phán, hoàn thiện 

hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

2. Sau khi đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, bên mời thầu trình UBND thành phố 

xem xét, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định tại các Điều 69, 70, 71 và 72 

của Luật Đấu thầu. Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật khác có liên 

quan. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ các quy định hiện hành 

của nhà nước, các quy định của UBND thành phố và quy định này trong quá trình thực 
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hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố. 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Giám đốc các ban quản lý dự án chuyên 

ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện các nội dung được giao nhiệm vụ 

và ủy quyền tại Quy định này. 

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

sinh thì các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố xử lý 

theo quy định./. 

    CHỦ TỊCH 

  Huỳnh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

   

Số: 4990 /QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 26  tháng 7 năm 2016 

   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường  

trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG       

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  
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Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, 

phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở quản lý 

chuyên ngành, UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan theo dõi, 

kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

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

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công 

Thương, Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 

Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

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

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            CHỦ TỊCH 

            Huỳnh Đức Thơ 
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QUY CHẾ 

Phối hợp giữa các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với các sở, ban, ngành và 

UBND các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4990 /QĐ-UBND  ngày 26  tháng 7 năm 2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp theo quy định giữa Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án với các sở, ban, ngành và UBND các 

quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có dự án đầu tư xây dựng 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát 

triển đô thị Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà 

Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng, 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (sau đây viết tắt là 

Ban Quản lý); các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường có liên quan 

trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối 

hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và UBND các 

quận, huyện, xã, phường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp 

1. Đảm bảo hoạt động hiệu quả của các cơ quan, đơn vị phối hợp vì sự phát triển 

chung của thành phố. 

2. Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương. 

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

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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3. Công tác phối hợp quản lý phải đảm bảo tính thống nhất, trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, 

xã, phường và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết các thủ tục hành chính 

nhanh, gọn. 

4. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp. 

5. Bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời hạn phối hợp. 

6. Cơ quan, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả phối hợp. 

7. Việc phối hợp giữa các cơ quan phải phục vụ lợi ích chung, tôn trọng chức 

năng, nhiệm vụ của các bên tham gia theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tạo 

điều kiện để các bên hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

8. Trong quá trình phối hợp quản lý phải xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tránh chồng chéo, trùng lắp. 

Điều 5. Phương thức phối hợp 

Tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp với các cơ quan khác, cơ 

quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp sau đây: 

1. Phát hành văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị cơ quan phối hợp tham gia ý kiến. 

Các cơ quan được đề nghị tham gia ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu trả lời bằng văn 

bản theo thời hạn đề nghị của cơ quan chủ trì; quá thời hạn đề nghị mà không có ý kiến 

trả lời, được xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung được hỏi ý kiến. 

Trường hợp các cơ quan được đề nghị tham gia ý kiến không thống nhất nội dung thì 

cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp và trình UBND thành phố quyết định. 

2. Tổ chức họp, cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến cuộc họp cho các cơ quan tham dự trước khi tiến hành cuộc họp; trong trường 

hợp cần thiết thì lập biên bản, để làm cơ sở xác định trách nhiệm các bên phải tiến hành 

theo thẩm quyền, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cử người đi họp, ý kiến phát 

biểu của người được cử đi họp được xem là ý kiến chính thức của đơn vị. Trường hợp 

có một hoặc các bên không thống nhất nội dung thì được bảo lưu ý kiến của mình trong 

biên bản cuộc họp và trình UBND thành phố quyết định. 

3. Cơ quan phối hợp cử công chức, viên chức để giúp cơ quan chủ trì giải quyết 

công việc nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo đúng nguyên tắc phối hợp. 

4. Thành lập hệ thống đầu mối tiếp nhận thông tin để xử lý công việc gấp ngoài 

giờ hành chính và các ngày nghỉ. 

Điều 6. Nội dung và lĩnh vực phối hợp quản lý 

Ban Quản lý phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, xã, 

phường để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trên một số lĩnh vực chủ yếu sau: 

1. Quản lý quy hoạch, kiến trúc. 

2. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. 

3. Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây 
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dựng công trình.  

4. Quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

5. Quản lý đất đai và môi trường. 

6. Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

7. Doanh nghiệp, dự án nhà đầu tư. 

8. Quản lý an ninh trật tự. 

9. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp. 

10. Những lĩnh vực khác theo quy định của UBND thành phố. 

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM TRONG QUAN HỆ PHỐI HỢP  

Điều 7. Trách nhiệm chung của các bên trong quan hệ phối hợp 

1. Ban Quản lý chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng 

và các Sở quản lý chuyên ngành; có trách nhiệm báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với 

UBND thành phố, Sở Xây dựng về tình hình thực hiện khu vực phát triển đô thị, tình 

hình triển khai các dự án đầu tư được giao quản lý; báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất 

với các Sở quản lý chuyên ngành về các lĩnh vực hoạt động của Ban Quản lý thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Sở. 

2. Sở Xây dựng, các Sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra các hoạt động của Ban Quản lý thuộc 

trong phạm vi các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. 

3. Ban Quản lý và UBND các quận, huyện, xã, phường trong khu vực dự án phối 

hợp theo cơ chế giữa cơ quan trực thuộc UBND thành phố với cơ quan hành chính nhà 

nước tại địa phương trong các lĩnh vực công tác: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; quản lý, bàn giao các công 

trình hạ tầng đô thị; quản lý hành chính, an ninh trật tự trong khu vực. 

4. Ban Quản lý chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý các dự án đầu 

tư xây dựng, đầu tư phát triển đô thị trong các khu vực theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao; các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường có trách nhiệm phối 

hợp và hỗ trợ Ban Quản lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo lĩnh 

vực, phạm vi quản lý nhà nước được giao. Ngoài các chức năng, nhiệm vụ đã được 

giao và phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý, các lĩnh vực còn lại sẽ do các sở, ngành 

và UBND các quận, huyện, xã, phường tiếp tục quản lý theo thẩm quyền hoặc phối 

hợp với Ban Quản lý để thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm trong quản lý quy hoạch, kiến trúc 

1. Ban Quản lý: 

a) Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND thành phố triển khai quy 
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hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng được giao quản lý hoặc đầu tư, 

từng bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung khu vực phát triển đô thị theo quy định 

hiện hành. 

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường lấy ý kiến các đơn 

vị, cộng đồng dân cư và tổng hợp điều chỉnh quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định. 

c) Thường xuyên cung cấp cho Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, xã, 

phường liên quan về thông tin, tài liệu, dữ liệu đối với các đồ án quy hoạch đã được 

phê duyệt, điều chỉnh và lộ trình, kế hoạch thực hiện của các dự án liên quan trong khu 

vực dự án. 

d) Phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường tổ chức công bố quy hoạch, 

cắm mốc giới theo quy hoạch, bàn giao mốc giới quy hoạch chi tiết các khu chức năng 

được phê duyệt cho chính quyền địa phương tổ chức bảo vệ; có quyền yêu cầu các đơn 

vị liên quan cung cấp các thông tin cần thiết để tiến hành quy hoạch. 

đ) Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành tham mưu cho 

UBND thành phố về chủ trương và trực tiếp từng bước triển khai đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khung, thực hiện cụ thể hóa quy hoạch các khu chức năng và từng bước 

đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư; đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy 

hoạch khi thấy không còn phù hợp hoặc tiếp tục thực hiện mà không mang lại hiệu quả. 

e) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng của các dự án đầu tư trong khu vực dự án 

nhằm đảm bảo sự phù hợp công trình xây dựng đúng theo nội dung quy hoạch, kiến 

trúc đã được thỏa thuận, phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp. 

g) Phối hợp quản lý, phát hiện, cung cấp thông tin cho UBND các quận, huyện, 

xã, phường trong việc xây dựng nhà ở, vật kiến trúc không đúng quy hoạch, kiến trúc 

được duyệt trong khu vực dự án. 

2. Sở Xây dựng:  

a) Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch trình UBND thành phố phê duyệt. 

b) Thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, kiến trúc; tham mưu đề xuất các chỉ 

tiêu quy hoạch, kiến trúc xây dựng công trình để UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

c) Cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền. 

d) Kiểm tra, xử lý vi phạm về cấp giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng 

công trình theo giấy phép xây dựng. 

3. UBND các quận, huyện: 

a) Phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổng hợp cho ý kiến về các đồ án 

quy hoạch phục vụ quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý công bố quy hoạch đã phê duyệt. 

c) Tổ chức thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với đồ án quy hoạch xây dựng 

thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

d) Chỉ đạo UBND xã, phường bảo vệ mốc giới quy hoạch được bàn giao. 
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đ) Cấp giấy phép xây dựng công trình theo thẩm quyền, trực tiếp hướng dẫn, 

kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với những trường hợp xây dựng trái phép. 

Điều 9. Trách nhiệm trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm 

1. Ban Quản lý: Căn cứ quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hàng năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-

CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chủ trì chuẩn bị, trình UBND 

thành phố ban hành văn bản hướng dẫn việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hàng năm.  

b) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định, tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố, trình Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính các hồ sơ thủ tục theo quy định.  

3. Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan: Sở Tài chính và các cơ quan có liên 

quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thẩm định kế hoạch 

đầu tư trung hạn và hàng năm. 

Điều 10. Trách nhiệm trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, chi phí đầu 

tư xây dựng và hợp đồng xây dựng công trình 

1. Trách nhiệm trong lập, thẩm định chủ trương đầu tư: 

a) Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các chương 

trình, dự án (Ban Quản lý, các sở, ban, ngành) có trách nhiệm tổ chức lập, trình duyệt 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định 

của Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. 

b) Thẩm quyền thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án 

theo quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

2. Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng: 

a) Ban Quản lý: 

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng của chủ đầu tư đối với  các 

công trình do Ban Quản lý làm chủ đầu tư được quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành và quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng của đơn vị quản lý dự án được 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, văn bản quy định một số nội 

dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và theo 

hợp đồng ủy quyền được ký kết. 

- Trường hợp để xảy ra thất thoát, lãng phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
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mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo quy định của pháp luật. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành: Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ 

được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và quy định về mua sắm, 

quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

c) Sở quản lý chuyên ngành: 

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Tham gia góp ý kiến về nội dung của dự án theo chức năng, nhiệm vụ của mình 

khi nhận được đề nghị lấy ý kiến của Ban Quản lý và cơ quan chủ trì thẩm định dự án, 

báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

- Tham gia theo dõi, quản lý và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các 

công trình thuộc phạm vi các lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. 

d) Sở Giao thông Vận tải: Hướng dẫn, thỏa thuận thiết kế, cấp phép thi công các 

vị trí đấu nối đường ra vào của dự án với hệ thống đường bộ thuộc thẩm quyền quản 

lý. 

đ) UBND các quận, huyện: Thỏa thuận thiết kế đấu nối giữa đường vào dự án 

với các tuyến đường huyện và đường đô thị do địa phương quản lý; phối hợp thực hiện 

các chức năng quản lý nhà nước của chính quyền địa phương đối với hoạt động xây 

dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng: 

1. Ban Quản lý: 

a) Tổ chức quản lý chất lượng, giám sát, nghiệm thu chất lượng công trình xây 

dựng theo quy định và chịu trách nhiệm về các công việc do mình thực hiện đối với 

các công trình, dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư, quản lý dự án và các công trình 

chuyển giao cho Ban Quản lý vận hành, khai thác. 

b) Định kỳ 6 tháng, 1 năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo UBND thành 

phố, Sở Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình và các sự cố công trình 

xây dựng xảy ra trong khu vực dự án. 

c) Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự 

cố công trình theo quy định. 

2. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế 

hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia 

xây dựng công trình và chất lượng các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý công 



   

187 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

trình theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng 

công trình xây dựng, giám định sự cố đối với công trình xây dựng chuyên ngành thuộc 

phạm vi quản lý công trình theo quy định. 

c) Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư các công trình xây dựng 

trước khi đưa vào sử dụng theo thẩm quyền. 

3. Sở quản lý chuyên ngành: 

Tham gia, phối hợp với Ban Quản lý trong công tác nghiệm thu đối với các công 

trình thuộc trong phạm vi các lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. 

Điều 12. Trách nhiệm trong quản lý đất đai và môi trường 

1. Quản lý đất đai: 

a) Ban Quản lý: 

- Phối hợp với UBND các quận, huyện tiếp nhận, quản lý hồ sơ đất đai, mốc quy 

hoạch, mốc địa chính được bàn giao. 

- Cung cấp tọa độ các điểm đo vẽ trong khu vực dự án cho các đơn vị đo đạc sau 

khi có chủ trương cho phép đầu tư của UBND thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định, giới 

thiệu địa điểm đầu tư, cung cấp thông tin quy hoạch đối với các dự án đầu tư trong khu 

vực dự án. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, tham 

mưu UBND thành phố xử lý theo quy định về đầu tư và đất đai. 

- Chủ trì, phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư hạ tầng hoặc 

dự án tạo quỹ đất sạch do Ban Quản lý làm chủ đầu tư, quản lý dự án; báo cáo UBND 

thành phố xem xét quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền làm ảnh hưởng đến tiến 

độ thực hiện dự án. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng 

Danh mục quỹ đất tạo vốn theo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển quỹ đất của Ban 

Quản lý để trình phê duyệt theo quy định. 

- Phối hợp với UBND các quận, huyện lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, 

xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý trong việc đo đạc xác định ranh giới các khu 

đất để thực hiện dự án. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý  và các sở, ngành liên quan thẩm định nhu 

cầu sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các dự án có sử dụng đất. 

- Hướng dẫn Ban Quản lý trong việc lập danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển 
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mục đích sử dụng đất. 

c) UBND các quận, huyện: 

- Hoàn thành các thủ tục thu hồi đất của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, 

tổ chức khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực 

hiện dự án. 

- Phối hợp với Ban Quản lý để hoàn thiện các hồ sơ xin giao đất cho Ban Quản 

lý theo quy định. 

2. Quản lý môi trường: 

a) Ban Quản lý: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các 

ngành liên quan giám sát, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý vi phạm về bảo 

vệ tài nguyên môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các khu vực dự 

án được giao. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các 

ngành liên quan tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, kiến nghị về môi trường đối với các 

cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong khu vực dự án. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong công tác đánh giá tác động môi trường. 

- Chủ trì, thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường theo chức năng, 

nhiệm vụ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với 

các dự án đầu tư trong khu vực dự án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp 

luật về bảo vệ môi trường đến Ban Quản lý và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 

các khu vực dự án. 

c) UBND các quận, huyện: 

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong công tác đánh giá tác động môi trường. 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

và Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trên địa bàn khu vực phát 

triển đô thị theo quy định. 

- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực 

dự án thực hiện giữ gìn bảo vệ tôn tạo môi trường. 

3. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

a) Ban Quản lý: 

- Hướng dẫn chủ đầu tư hoặc chủ quản sử dụng khi công trình đã đưa vào sử 
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dụng lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của tổ 

chức có sử dụng đất trong khu vực dự án, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra thực địa, xác định 

nghĩa vụ tài chính của các đơn vị đầu tư đối với Nhà nước, phục vụ công tác cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị trong khu vực dự án. 

- Phối hợp với UBND các quận, huyện trong việc cung cấp thông tin liên quan 

đến tính phù hợp quy hoạch khi có đề nghị của UBND các quận, huyện để thực hiện 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân thuộc khu 

vực quy hoạch dân cư. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:  

Tiếp nhận, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

c) UBND các quận, huyện: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra thực địa phục 

vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị đầu tư sử dụng đất 

trong khu vực dự án. 

- Căn cứ thẩm quyền được quy định để thực hiện các thủ tục có liên quan, làm 

cơ sở để các cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng đất thuộc khu vực đã được quy hoạch dân cư tập trung hoặc 

khu vực dân cư phù hợp với quy hoạch của dự án. 

Điều 13. Trách nhiệm trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư 

1. Ban Quản lý:  

Phối hợp với UBND các quận, huyện, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng) và chính quyền địa 

phương để thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư 

đối với các dự án đầu tư xây dựng; cử lãnh đạo Ban quản lý tham gia Hội đồng bồi 

thường khi triển khai các dự án. 

2. UBND các quận, huyện:  

a) Chủ trì Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các ngành chức năng tổ chức thực hiện 

bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

Điều 14. Trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp, dự án nhà đầu tư 

1. Ban Quản lý: 

a) Tham gia ý kiến đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị được giao 

thuộc diện phải thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý 

kiến. 

b) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổ chức các hoạt động thanh tra, 
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kiểm tra về lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu vực phát triển 

đô thị được giao; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu vực phát 

triển đô thị và kiến nghị hoặc báo cáo UBND thành phố kiến nghị các Bộ, ngành có 

liên quan giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. 

c) Tổ chức quản lý, theo dõi quá trình hình thành bất động sản của các dự án 

trong khu vực phát triển đô thị được giao; báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình đầu 

tư, kinh doanh bất động sản và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư đối với Nhà nước tại 

các dự án trong khu vực phát triển đô thị được giao. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý trong việc tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm 

tra về lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu vực phát triển 

đô thị. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện: 

a) Tham gia ý kiến đối với các dự án thuộc diện phải thẩm tra cấp giấy chứng 

nhận đầu tư khi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý lấy ý kiến. 

b) Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà 

nước khu vực phát triển đô thị thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ban Quản lý trong quản lý an ninh trật tự 

a) Phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khu vực dự án triển khai công tác đảm bảo an 

toàn trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

b) Phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, UBND các xã, 

phường tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về an toàn trật tự, nhất là an 

ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, quản lý lao động của các nhà thầu. 

c) Cung cấp thông tin, tài liệu cho Công an thành phố, UBND các quận, huyện, 

xã, phường và các cơ quan liên quan về tình hình đầu tư của các nhà đầu tư trong khu 

vực dự án khi có yêu cầu và theo đúng quy định. 

Điều 16. Trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các 

doanh nghiệp 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tại các doanh nghiệp thực hiện theo 

đúng các quy định của pháp luật về thanh tra. 

2. Ban Quản lý: 

a) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và UBND các quận, huyện, xã, 

phường trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu vực dự 

án. 

b) Tham gia và là thành viên các đoàn thanh tra các cơ quan quản lý nhà nước 
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và UBND các quận, huyện, xã, phường khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra trên 

địa bàn khu vực dự án. 

c) Hằng năm tổng hợp và lập danh sách các công trình đã được quyết toán trong 

năm gửi về Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành và UBND các quận, huyện, xã, 

phường để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

d) Chịu trách nhiệm về việc xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự 

án. 

Điều 17. Trách nhiệm trong một số lĩnh vực khác 

1. Sở Giao thông vận tải: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý; các sở, ngành và UBND các quận, huyện 

lập quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn khu vực dự án. Chỉ đạo cơ quan thanh 

tra giao thông phối hợp các cơ quan chức năng của thành phố, UBND các quận, huyện 

tuần tra, kiểm soát các hoạt động giao thông trên địa bàn khu vực dự án. 

b) Hướng dẫn Ban Quản lý, các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan 

đến đấu nối đường nhánh từ khu vực dự án vào các tuyến đường theo quy định. 

c) Tổ chức thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường; các vị trí đấu nối 

theo quy định. 

d) Tổng hợp, đề xuất với UBND thành phố kế hoạch xây dựng mới, cải tạo nâng 

cấp các công trình giao thông đã được bàn giao quản lý trong khu vực dự án. 

đ) Phối hợp hướng dẫn Ban Quản lý khảo sát, quy định các khu vực cấm đỗ xe; 

lắp đặt, bổ sung biển báo hiệu đường bộ, hướng dẫn giao thông; kiểm tra xử lý các cá 

nhân tổ chức có hành vi lấn chiếm lòng lề đường, các phương tiện dừng, đỗ, đón khách 

không đúng quy định. 

e) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trong khu vực dự 

án. 

g) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công 

trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trong khu vực phát triển đô 

thị. 

2. Sở Công Thương: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực công thương trong khu vực dự án (nếu 

có). 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn 

ngành công thương, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật về an toàn công 

nghiệp, an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và cấp các loại giấy phép, 

giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. 

c) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định pháp 
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luật hiện hành. 

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành chức năng liên quan trong 

việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với yêu 

cầu thực tế; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân 

lực có trình độ cao về công tác tại Ban Quản lý. 

4. Sở Tư pháp: Phối hợp với Ban Quản lý về việc hỗ trợ pháp lý cho các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện đúng chế độ 

chính sách của Nhà nước theo quy định. 

5. Các Sở quản lý chuyên ngành: Phối hợp với Ban Quản lý tham mưu UBND 

thành phố làm việc với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết 

các nội dung công việc vượt thẩm quyền của UBND thành phố. 

6. UBND các quận, huyện, xã, phường: 

Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý, các ngành liên quan trong công tác 

đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, vùng tái định cư thuộc khu vực phát 

triển đô thị. 

7. Các sở, ban, ngành không quy định trong quy chế phối hợp này, trong quá 

trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý sẽ trực tiếp làm đầu mối phối 

hợp với các cơ quan chức năng trình UBND thành phố xem xét quyết định theo thẩm 

quyền. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 18. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, 

huyện, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng 

năm tổ chức sơ kết và tổng hợp báo UBND thành phố kết quả thực hiện Quy chế này. 

2. Những quy định khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước tại khu vực 

dự án không được quy định trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

3. Trong trường hợp các văn bản pháp luật có liên quan quy định khác với nội 

dung Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó. 

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

thì các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để hướng dẫn thực 

hiện hoặc Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo quy 

định./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

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

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

Số: 4993 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 26  tháng 7 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP 

ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

1485/SKHĐT-KTN ngày 08 tháng 7 năm 2016, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp của thành 

phố tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công cụ thể 

tại Chương trình hành động. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

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

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

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4993  QĐ-UBND ngày  26  tháng 7  năm 

2016của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 35/NQ-CP), 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình hành động thực hiện với 

nội dung chủ yếu như sau: 

A. MỤC TIÊU 

- Phát huy tốt đa nguồn lực của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để 

doanh nghiệp phát triển ổn định, mạnh mẽ và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh 

đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Đến năm 2020, phấn đấu phát triển doanh nghiệp đạt trên 22.000 doanh nghiệp, 

đưa khu vực tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, vốn đầu tư phát triển khu vực tư 

nhân chiếm khoảng 75% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; 

- Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, thân thiện và 

an toàn; 

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp; 

- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần doanh nghiệp; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, 

thực hiện liêm chính trong kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; cạnh tranh lành 

mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác với nhau cùng phát triển. 

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. Cải cách hành chính, tạo thuận lơi cho doanh nghiệp 

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan:  

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 

2016 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-

CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-

2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực 

thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp;  
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- Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chống 

quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh 

nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ thủ tục hành chính 

trên trang điện tử của đơn vị; 

- Kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho 

doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của 

công chức, viên chức trong phạm vi quản lý. 

2. Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư mở một chuyên mục về 

hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông 

tin điện tử của đơn vị. Công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết 

quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành 

phố và Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại 

với cộng đồng doanh nghiệp trong nước công khai định kỳ 01 lần/năm; Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư thành phố chủ trì tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại với cộng 

đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) công khai định kỳ 01 lần/năm; Các 

Sở chuyên ngành tùy thuộc vào tình hình thực tế tham mưu UBND thành phố tổ chức 

đối thoại theo chuyên đề của ngành mình theo dõi, quản lý ít nhất 01 lần/năm. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến 

chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3904/UBND-KT2 ngày 30 tháng 5 năm 

2016 về việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

5. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND thành phố thực hiện có hiệu quả “Chương 

trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020” và “Kế hoạch cải cách hành 

chính giai đoạn 2016-2020”.  

6. Sở Tư pháp tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các thủ tục hành chính tại 

các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục 

hành chính báo cáo UBND thành phố định kỳ hàng quý để UBND thành phố báo cáo 

Bộ Tư pháp theo quy định. 

II. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: 

a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội 

doanh nghiệp đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh 

cho phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và của doanh nghiệp. 

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

“Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016” đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết 

định số 9098/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND 

thành phố xây dựng đề án “Chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 
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2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì: 

a) Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo hằng năm và 5 năm và các nhiệm vụ khác để thực hiện tốt đề án “Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016. 

b) Phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung 

chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố theo hướng 

nhận viện trợ không tính lãi vay của các tổ chức quốc tế, các tổ chức cá nhân khác 

nhằm tăng nguồn vốn để cho vay hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

3. Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng tập trung huy động các nguồn vốn 

đầu tư để sớm hình thành Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao nhằm thúc 

đẩy hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

4. Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp: 

a) Làm việc với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, các chuyên gia để hình 

thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp chuyên nghiệp. 

b) Hỗ trợ các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao năng lực 

ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua các hoạt động như xây dựng hệ thống 

mạng lưới tư vấn, mô hình quản lý, vận hành vườn ươm và đánh giá dịch vụ ươm tạo. 

Phấn đấu mỗi năm ươm tạo từ 8-10 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. 

5. Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố thực hiện xúc tiến, khuyến khích các 

doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: Tư vấn thông 

tin pháp luật, tư vấn đầu tư kinh doanh, tư vấn công nghệ,... mở văn phòng, chi nhánh 

tại Đà Nẵng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và hỗ trợ các nhà đầu tư từ 

nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn thành phố. 

III. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ 

hội kinh doanh của doanh nghiệp 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện: 

a) Nghiêm túc thực hiện các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký 

kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp hoạt động.  

b) Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm, tham mưu UBND 

thành phố điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ, để đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật về quyền đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với tình hình phát triển 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất 

Đà Nẵng công khai thông tin về đất đai, xác định phương án đấu giá quyền sử dụng 

đất, quyền thuê đất (hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất) đối với từng vị trí khu đất trên 



   

197 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

Cổng thông tin điện tử thành phố, trang thông tin điện tử của đơn vị để doanh nghiệp, 

nhà đầu tư, người dân dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin. 

3. Sở Công Thương chủ trì: 

a) Phối hợp với Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố tham mưu 

UBND thành phố xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp 

theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp 

đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế. 

b)Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và hướng dẫn cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn về thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, 

WTO, APEC, ASEM…) và các hiệp định thương mại, đặc biệt là các hiệp định thương 

mại tự do “thế hệ mới” Việt Nam đã tham gia ký kết, đã hoặc sắp có hiệu lực (VKFTA, 

AEC, VEFTA, TPP...) hoặc đang đàm phán (RCEP, VN-EFTA...) để góp phần nâng 

cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu 

tư. 

c) Tham mưu UBND thành phố ban hành đề án “Phát triển cụm công nghiệp”, 

đề xuất các chính sách để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp, tạo mặt 

bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh 

hoạt động khuyến công. 

d) Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và tiếp cận thị trường nội địa và xuất 

khẩu; đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm, thực 

hiện các nghiên cứu khảo sát thị trường, cập nhật thông tin về xu hướng của các thị 

trường mới để giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa.  

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND thành phố ban 

hành Đề án “Phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh trên lĩnh vực nông 

lâm thủy sản đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

a) Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như: đào 

tạo, tư vấn pháp luật, thông tin, thị trường… cho doanh nghiệp. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các tổ chức xã hội để hỗ trợ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển. 

6. Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án có nhà ở cho 

nhân dân; tham mưu UBND thành phố các giải pháp phát triển nhà ở xã hội; nhà ở cho 

công nhân ở các khu công nghiệp của thành phố. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai tốt, có hiệu quả các phiên 

chợ việc làm; làm cầu nối liên kết hỗ trợ đào tạo nghề cho các doanh nghiệp và cơ sở 

đào tạo trên địa bàn thành phố đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 

8. Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định và kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc ban hành quy định về Điều kiện đầu tư kinh 
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doanh và thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, thực sự cần thiết, hợp lý, minh bạch và 

khả thi. Trường hợp phát hiện các đơn vị đề xuất ban hành các văn bản không đúng 

thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 

9. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng: 

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối doanh nghiệp với ngân 

hàng định kỳ hằng tháng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

b) Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn nâng cao năng lực 

thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp tiếp cận vốn tín dụng; nghiên cứu, xây dựng các chương trình vay vốn với lãi 

suất hợp lý, khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đặc biệt là các 

lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố. 

10. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố chủ trì xây 

dựng và triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao đến năm 2020. 

IV. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp  

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện: 

a) Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá 01 

lần/năm) trên tinh thần hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định 

của pháp luật; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.  

b) Hằng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra gửi Thanh tra thành phố. 

Trên cơ sở đó, Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm 

tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ 

ràng.  

2. Công an thành phố, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Công Thương (Chi cục Quản 

lý thị trường) và các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm 

pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi 

phạm pháp luật về môi trường… để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của doanh 

nghiệp chân chính; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn 

thành phố hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tình hình, phát huy vai trò hỗ trợ 

doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh 

nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội của thành phố Đà Nẵng. 

b) Theo dõi thống kê, tổng hợp các tin, bài báo chí phát hiện các hành vi tiêu 

cực, cản trở hoạt động của doanh nghiệp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và 

công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. 
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4. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng thành phố) tham mưu UBND thành phố 

tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển 

kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. 

5. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy vai 

trò đầu mối trong việc kịp thời nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp thành viên, kịp 

thời phản ánh các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để cấp có thẩm quyền tháo 

gỡ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

I. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện: 

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại phần B Chương trình hành 

động này, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch của ngành, 

đơn vị mình (quy định rõ: Đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ) để 

thực hiện trước ngày 20 tháng 7 năm 2016 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng 

hợp. 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các 

quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của 

mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình hành động và thực hiện chế độ 

báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) về cơ quan thường 

trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo. 

3. Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố ký cam kết với Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính trong tháng 7 năm 2016; theo 

dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện cam kết về cải cách thủ tục hành 

chính theo quy định. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà 

Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Chương 

trình hành động này và các chính sách về phát triển doanh nghiệp của thành phố Đà 

Nẵng. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực tham mưu UBND thành phố 

triển khai và theo dõi quá trình thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ vào 

quý IV hằng năm tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương 

trình hành động này trên toàn địa bàn thành phố cho năm kế tiếp; định kỳ hằng năm tổ 

chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện. 

II. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: 

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp 

luật. Chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, 

hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, nâng cao 

năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. 

2. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách 



   

200 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 

môi trường, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. 

3. Tăng cường các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 

bộ trong doanh nghiệp. 

III. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, 

các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: 

1. Xây dựng các chương trình, biện pháp cụ thể, khả thi để tiếp tục nâng cao chất 

lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của cộng đồng 

doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động tại địa phương. 

2. Theo dõi, nắm bắt và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của 

doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND thành phố xử lý, giải 

quyết theo thẩm quyền. 

IV. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp thường xuyên tổ chức giám sát hoạt 

động của các cơ quan tư pháp nhằm ngăn chặn hành vi hình sự hóa quan hệ kinh tế, 

dân sự. 

V. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng thực hiện 

vận động, hướng dẫn và tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đóng góp 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của đất nước; tham gia giám sát, 

đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố. 

VI. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có những giải pháp cụ thể 

để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp 

luật; tham gia giám sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh 

nghiệp. 
 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, 

bổ sung nội dung Chương trình hành động này, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 
 

       CHỦ TỊCH 

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

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

      

   Số:  5393 /QĐ-UBND                         Đà Nẵng, ngày  10  tháng  8  năm 2016 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 

và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 về phê duyệt 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến 

năm 2030;  

 Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chiến lược phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội 

và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Đà Nẵng, Chánh 

Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, chịu trách nhiệm hướng 

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

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành 

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

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

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

 

  

 

 

       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                         

CHỦ TỊCH 

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

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
                                                                           Đà Nẵng, ngày 10  tháng   8  năm 2016 
 

CHIẾN LƯỢC 

Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025  

và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  5393  ngày 10  tháng 8  năm 2016 

 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ) 

  

Phần I 

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC 

Sau gần 18 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc 

gia phòng, chống tội phạm, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt nhiều kết 

quả quan trọng, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn 

định, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt 

được, ngày 14 tháng 4 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

623/QĐ-TTg v/v Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 

2016-2025 và định hướng đến năm 2030.  

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình 

quốc gia phòng, chống tội phạm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và toàn dân thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; lực lượng Công an các cấp đã làm 

tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền huy động, phối hợp cùng các lực 

lượng tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, đã tích cực điều tra, kịp thời bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng xâm phạm an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, làm giảm loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…, 

công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết 

quả, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; đây là kết quả có ý nghĩa 

chính trị và chiến lược trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố.  

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại là: Tình hình 

tội phạm có những diễn biến, phức tạp; tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm có yếu tố nước ngoài, xuyên quốc 

gia... có xu hướng gia tăng; một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và một bộ phận công 

dân chưa tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. 

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do: Một số sở, ban, ngành, địa phương 

chưa nhận thức đầy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với công tác phòng, chống tội phạm 
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gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quá trình thực hiện còn bộc lộ yếu kém, 

sơ hở, chưa xác định rõ đấu tranh phòng, chống tội phạm là trách nhiệm  nghĩa vụ của 

các cấp, các ngành và của mỗi công dân; có nơi còn tư tưởng ỷ lại coi trách nhiệm 

phòng, chống tội phạm là của cơ quan chức năng nên chưa thực sự phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị; công tác tham mưu nòng cốt của lực lượng công an 

cơ sở có nơi có lúc còn thiếu nhạy bén kịp thời. 

Trong những năm tới, cùng với quá trình hội nhập, đầu tư, phát triển, đổi mới 

mạnh mẽ cơ chế quản lý, phát triển nhanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa, các thị 

trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao 

động, nhất là du lịch, dịch vụ… là những điều kiện phát sinh tội phạm; phương thức 

hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, táo bạo, nguy hiểm hơn… 

tác động đến ANTT và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.  

Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện “Chiến lược phòng, chống tội phạm trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030” là cần 

thiết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được xác định trong Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (dưới đây 

gọi tắt là Chiến lược). Chiến lược xác định mục tiêu căn bản, lâu dài cũng như những 

mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, đề ra các giải pháp toàn diện cụ thể, thích hợp và 

xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và xã hội trong 

việc tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. 

Phần II 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

I. Quan điểm 

1. Phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng; trực tiếp chỉ huy, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, 

tổ chức, đơn vị, nòng cốt là các cơ quan bảo vệ pháp luật; đề cao vai trò, trách nhiệm 

và tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức xã hội, các tổ 

chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. 

2. Nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, 

xuyên suốt quá trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đảm bảo 

tính pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới; đầu tư cho công tác phòng, chống 

tội phạm là góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của thành phố, đảm bảo nguồn lực 

đầu tư cho công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với khả năng điều kiện của 

thành phố trong từng giai đoạn. 

3. Sử dụng tổng thể các giải pháp phòng, chống tội phạm; vừa tích cực, chủ động 

trong phòng ngừa, vừa kiên quyết trong điều tra, phát hiện, xử lý triệt để, có trọng tâm, 

trọng điểm; trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phòng, chống tội phạm nhằm phục 

vụ các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, lợi ích chính đáng 

của nhân dân. 
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4. Xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, 

đạo đức nghề nghiệp, làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử 

lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật và tiến trình cải cách tư pháp; đào tạo 

nâng cao chất lượng theo hướng chuyên môn có chiều sâu, trang bị các phương tiện kỹ 

thuật, công cụ thích hợp bảo đảm cho công tác phòng, chống tội phạm. 

5. Đặt quá trình phòng, chống tội phạm trong điều kiện hội nhập, chủ động hợp 

tác hiệu quả với các tỉnh thành trong cả nước và các quốc gia có giao lưu ký kết hợp 

tác quốc tế; chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các 

nước trong công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới. 

II. Mục tiêu 

 1. Mục tiêu chung 

Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát 

sinh tội phạm, góp phần xây dựng thành phố lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội, 

đảm bảo trật tự trị an; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; nâng cao chất lượng 

điều tra, truy tố, xét xử tội phạm triệt để, đúng pháp luật; huy động mọi công dân tự 

giác thực hiện quyền và nghĩa vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện 

thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố hội nhập và phát triển. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu đến năm 2025 giảm từ 3-5% tổng 

số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội 

phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma tuý, môi trường, tội phạm xâm hại trẻ em, tội 

phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo 

đức gia đình, xã hội… Tỷ lệ điều tra, khám phá các các loại tội phạm đạt từ 75% trở 

lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số 

án khởi tố. Hàng năm, bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã (trong đó 

trên 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh). 

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 

15%; ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt 

tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hoá thành công 60% địa bàn được xác 

định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo 

đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm 

công tác thi hành án hình sự nhất là cấp quận, huyện; đảm bảo nguồn lực (nhân lực, 

vật lực) cho việc tổ chức ghi âm, ghi hình theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 theo lộ trình quy định. 

3. Mục tiêu định hướng đến năm 2030 
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- Huy động đồng bộ sức mạnh của hệ thống chính trị, tăng cường quản lý, điều 

hành của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều 

hành, kiểm tra hướng dẫn của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ở địa phương, 

cơ sở. 

- Nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp 

vụ; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, lực lượng chuyên trách đấu 

tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành 

vi phạm tội về hình sự; vận động toàn xã hội và trực tiếp từng hộ dân, gia đình tham 

gia quản lý, giúp đỡ những người có tiền án, tiền sự ở cộng đồng dân cư; ngăn ngừa, 

làm hạn chế các nguyên nhân điều kiện và cơ hội phát sinh tội phạm; nâng cao hiệu lực 

thi hành pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước; ngăn ngừa 

việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên 

nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; các cơ 

quan chuyên trách phòng chống tội phạm được nâng cao, giữ vai trò nòng cốt trong 

phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm; tăng tỷ lệ, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các 

vụ án hình sự; đẩy mạnh thực hiện các nội dung, yêu cầu của công tác cải cách tư pháp.  

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò của toàn 

xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống 

tội phạm; thúc đẩy sự tham gia chủ động của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương 

tiện truyền thông và mọi công dân trong nỗ lực phòng, chống tội phạm; xây dựng nếp 

sống văn hóa và tạo ra thói quen phòng, chống tội phạm trong đời sống của cán bộ, 

công chức và trong các tầng lớp nhân dân. 

- Hằng năm tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố cho công tác đảm bảo 

an ninh trật tự; có chế độ chính sách ưu đãi đối với người bị thương, hy sinh trong công 

tác đấu tranh phòng chống tội phạm; khen thưởng động viên kịp thời đối với người có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.   

Phần III  

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, 

điều hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong 

công tác phòng, chống tội phạm. 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình 

hành động của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống 

tội phạm. Nâng cao vai trò trách nhiệm, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp, kéo dài, hoạt động 

lộng hành hoặc bao che cho tội phạm. 

Tăng cường, hoàn thiện mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống 

tội phạm. Thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt 
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động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm. 

Nắm chắc diễn biến, đánh giá, thống kê chính xác về tình hình tội phạm; tiếp tục 

hoàn thiện, đổi mới công tác thông tin, thống kê tội phạm, xây dựng; bổ sung hệ thống 

thống kê công tác xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên tổng kết, nghiên cứu, báo 

cáo về tình hình phạm tội hàng năm, giữa kỳ và từng giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung 

các mục tiêu, giải pháp, chính sách cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. 

Xây dựng, góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời phân bổ ngân sách bảo 

đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp 

vụ cho công tác phòng, chống tội phạm. 

2. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của hệ thống chính trị và cộng 

đồng. 

2.1. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo 

đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm: 

Gắn với việc hoạch định, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội với 

công tác phòng, chống tội phạm, khắc phục sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi 

dụng hoạt động. Nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách kinh tế như: 

Góp vốn, cho vay vốn đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư của 

nước ngoài, chính sách tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh 

nghiệp cần công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ của cơ quan tài chính, kiểm toán 

để tránh tình trạng tài sản nhà nước bị thất thoát; cần có cơ chế, chính sách quản lý chặt 

chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại; thị trường vốn; thị trường chứng khoán, 

bất động sản; đổi mới các chính sách tạm nhập, tái xuất; chính sách về thuế, chính sách 

quản lý đất đai... Ưu tiên đổi mới các chính sách xã hội liên quan đến phòng, chống tội 

phạm, như: Chính sách giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chính sách xóa đói 

giảm nghèo, chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc, chính sách giáo dục, cảm hóa 

người lầm lỗi.  

Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nhất 

là kiến thức về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, 

nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, lối 

sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp, đưa chương trình 

giáo dục phòng, chống tội phạm vào giảng dạy trong các trường học. Xây dựng môi 

trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. 

Hoàn thiện chế độ, chính sách đặc thù đối với các cán bộ kiêm nhiệm và những 

người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống tội 

phạm. 

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc: 

Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong 
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từng thời kỳ; tập trung xây dựng và củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến 

lược, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng biên giới biển đảo, khu công nghiệp 

và các địa bàn giáp ranh; lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương 

trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Ban, 

ngành, đoàn thể và địa phương; gắn kết thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời 

phát hiện, giải quyết ngay tại cơ sở các vấn đề có liên quan đến lợi ích chính đáng của 

người dân, hạn chế không để xảy ra “điểm nóng” trong cộng đồng dân cư, góp phần 

củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp 

luật. 

Thường xuyên cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống tội phạm: Kết hợp nhiều hình 

thức tuyên truyền, vừa rộng rãi, vừa mở đợt tập trung, vừa tuyên truyền cá biệt; tuyên 

truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp của tổ chức Đảng, cơ 

quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị, trường học, tổ dân 

phố, cụm dân cư. Chú trọng hình thức tuyên truyền, vận động cá biệt đối với các đối 

tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm và tại các địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn 

xã hội. Thành lập trang thông tin điện tử phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự. 

Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô 

hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự 

ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà 

trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có 

hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm 

từng địa bàn. Tổ chức cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên ký 

cam kết xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An 

toàn về an ninh, trật tự”. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có chính sách thỏa đáng đối với 

những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, 

chống tội phạm. 

Tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

chuyên trách, bán chuyên trách, nhất là các lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ, Bảo 

vệ dân phố, Bảo vệ chuyên trách các cơ quan, doanh nghiệp; phát huy vai trò Bí thư 

chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, 

những người có uy tín trong dòng họ; dân tộc, tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu, các 

điển hình... làm chỗ dựa cho nhân dân trong phòng, chống tội phạm ở cơ sở; đầu tư 

ngân sách, cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm phục vụ công tác xây dựng phong trào. 

2.3. Quản lý, giáo dục cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm 

tội, vi phạm pháp luật và đối tượng có nguy cơ phạm tội: 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giam giữ, quản lý, giáo dục cải tạo các 

loại đối tượng; tập trung giáo dục cá biệt đối với số phạm nhân thường xuyên vi phạm 

nội quy cơ sở giam giữ, giảm tỷ lệ phạm nhân cải tạo kém. Chủ động phát hiện và chấn 
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chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác giam giữ, quản lý, giáo dục cải tạo 

và thực hiện chế độ, chính sách đối với các loại đối tượng giam giữ, quản lý không để 

phát sinh bức xúc, phản ứng tiêu cực, gây rối, chống đối tập thể, gây mất an ninh, an 

toàn cơ sở giam giữ, quản lý. 

Chủ động thực hiện các biện pháp giúp phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập ngay 

trong quá trình chấp hành án, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm 

tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tiếp tục đổi mới công 

tác giáo dục dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm cho phạm nhân, trại viên, học sinh. 

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án, 

người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Lồng ghép công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án 

phạt tù với các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác 

phòng, chống tội phạm ở từng địa phương. Cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương 

và các địa phương, nguồn lực xã hội bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo 

đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

Xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hiệu quả phối hợp của các 

ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong quản lý và giám sát thi hành các hình phạt 

ngoài hình phạt tù, các đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn và các đối tượng có nguy cơ phạm tội trên địa bàn. 

2.4. Tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội:  

Tập trung quản lý nhà nước về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản... Đổi mới phương thức quản lý một 

số ngành nghề kinh doanh có điều kiện không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là 

dịch vụ cầm cố, thế chấp tài sản, vũ trường, quán bar, karaoke, game, bán hàng đa cấp... 

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đổi mới chính sách, biện 

pháp quản lý và xử lý đối với các hoạt động tệ nạn xã hội (mại dâm, cờ bạc, nghiện ma 

túy). 

2.5. Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ: 

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các biện pháp công tác 

nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, thống kê 

tội phạm, chủ động nắm diễn biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên các 

tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với các đối 

tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội “đâm thuê, chém mướn”, “bảo kê”, “xiết nợ”, 

đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức trái phép các hoạt động cờ 

bạc, cá độ thể thao, các hoạt động chuyển giá, sở hữu chéo, các hoạt động lợi dụng 

kinh doanh để phạm tội; các đường dây buôn lậu, mua bán và vận chuyển trái phép các 

chất ma túy lớn. 

Kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và Trung 

tâm giáo dục – dạy nghề 05-06/CP thành phố; quản lý chặt chẽ những người bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại cấp xã, phường người đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét 

xử. 
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Chú trọng bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, tập trung số đối tượng nguy 

hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Xây dựng, nâng cao chất lượng các hoạt động tuần tra kiểm 

soát kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ chủ động phòng ngừa tội phạm trên các tuyến 

giao thông, các địa bàn trọng điểm, địa bàn đô thị và giáp ranh. 

Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của các 

lực lượng trong Quân đội, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường…, kịp 

thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện những thiếu sót, 

sơ hở của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện. Phát huy vai trò của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, An 

ninh hàng không trong phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên giới trên biển, 

đảo, đường Bưu điện, đường Hàng không. 

3. Nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm. 

Tập trung, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các 

loại tội phạm nổi lên ở từng giai đoạn. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước. 

Định kỳ rà soát xác định các địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn xã hội để tập 

trung lực lượng chuyển hóa thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm tội phạm đến 

mức thấp nhất. 

Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, kết hợp chặt chẽ 

giữa hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; không để lọt tội phạm; 

không làm oan người vô tội; đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời 

những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội 

phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. 

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra với Viện Kiểm sát, cơ 

quan Thanh tra của thành phố, Thanh tra của các Sở, ngành, cơ quan thuế và Kiểm toán 

tập trung phát hiện, điều tra xử lý các vụ án về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; kịp 

thời xác minh, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị 

chiếm đoạt. 

Kịp thời xử lý các thông tin về vụ việc, đối tượng có biểu hiện thực hiện hành vi 

phạm tội phải được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định, trình tự và phải được làm 

rõ trong thời gian nhanh nhất; định kỳ 6 tháng, năm các cơ quan liên ngành Viện Kiểm 

sát - Công an - Toà án - Thanh tra sơ kết đánh giá công tác tiếp nhận, giải quyết kết 

quả tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị của các cơ quan, tổ chức và công dân; tạo 

chuyển biến tích cực trong công tác tiếp nhận, xử lý các thông tin về tội phạm. Các cơ 

quan Tư pháp thường xuyên phối hợp đưa ra truy tố, xét xử án điểm, lưu động để phục 

vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất không để án 

oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

Nghiên cứu xử lý, giải quyết thu hồi tài sản được thu giữ trong quá trình phát 

hiện, điều tra, truy tố, xét xử có hiệu quả nhất, nhằm tránh hư hao, thất thoát, mất giá 

trị khi thanh lý, đấu giá làm giảm thu cho ngân sách nhà nước. 
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4. Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm 

Củng cố, mở rộng phát triển quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc 

tế, ưu tiên hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, các nước có 

quan hệ truyền thống như: Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, các nước lớn và 

các nước công nghiệp phát triển, các nước có nhiều người dân thành phố Đà Nẵng sinh 

sống, lao động, học tập. 

Tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế về khoa học - 

kỹ thuật, triển khai thực hiện các dự án được tài trợ; trao đổi, học tập, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học công nghệ cho cán bộ phục 

vụ công tác phòng, chống tội phạm. 

5. Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm 

Tăng cường về cơ cấu tổ chức, năng lực và ưu tiên trang bị các phương tiện 

nghiệp vụ cho các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm, nhất là tại cấp huyện 

và cơ sở. Có cơ chế đặc thù thu hút những người giỏi về công nghệ thông tin và các 

lĩnh vực chuyên môn khác tham gia các lực lượng phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu 

cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, 

công chức làm công tác phòng, chống tội phạm, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp đấu 

tranh chống tội phạm, kỹ thuật hình sự, giám định tư pháp. Quan tâm, đào tạo trình độ 

ngoại ngữ, pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp quốc tế cho cán bộ tư pháp, đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ 

vào công tác phòng, chống tội phạm. 

Vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng chống tội phạm từ các 

nguồn của Trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân 

dân để đảm bảo đủ nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến 

lược và xây dựng Quỹ phòng, chống tội phạm để góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống tội phạm. 

6. Chương trình và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược 

6.1. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây 

dựng cụ thể Chương trình thực hiện Chiến lược trong từng giai đoạn 2016-2020; 2021-

2025 và giai đoạn 2026-2030 trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. 

6.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án sau khi được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt: 

- Đề án 1: Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố 

giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân 

cư. 

Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. 

- Đề án 2: Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. 

Cơ quan chủ trì: Công an TP Đà Nẵng. 
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- Đề án 3: Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. 

Cơ quan chủ trì: Công an TP Đà Nẵng. 

- Đề án 4: Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều 

tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát. 

Cơ quan chủ trì: Công an TP Đà Nẵng. 

- Đề án 5: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm. 

Cơ quan chủ trì: Công an TP Đà Nẵng. 

- Đề án 6: Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu 

vực biên giới trên biển. 

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. 

- Đề án 7: Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm 

trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi 

chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp. 

Cơ quan chủ trì: Cục Hải quan thành phố. 

- Đề án 8: Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa 

bàn, lĩnh vực trọng điểm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

- Đề án 9: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản. 

Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng. 

- Đề án 10: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy 

động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 

Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải. 

- Đề án 11: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học 

sinh, sinh viên. 

Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đề án 12: Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật 

và tội phạm trên mạng Internet. 

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đề án 13: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực ngân hàng và vấn đề “sở hữu chéo”. 

Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành phố Đà Nẵng 

- Đề án 14: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch. 

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch.  
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- Đề án 15: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ 

sở y tế. 

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

7. Kinh phí thực hiện 

 - Kinh phí triển khai thực hiện từ các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và 

địa phương theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

PHẦN IV 

Các kế hoạch hành động chiến lược 

1. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phúc lợi, đảm 

bảo an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả Đề án có việc làm cho người trong độ tuổi 

lao động trong chương trình “5 không, 3 có” của thành phố. 

2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Đề án chương trình phòng, chống tội phạm 

gắn với thực hiện các chương trình, mục tiêu của thành phố. 

3. Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm 

hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội, người có tiền án, tiền sự tại gia đình và cộng 

đồng dân cư. 

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực, 

tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của công dân; củng cố nâng cao hiệu 

quả hoạt động tổ chức hoà giải ở cộng đồng dân cư. 

5. Xây dựng giáo trình, chương trình và tổ chức giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tội phạm trong trường học. 

6. Bố trí kinh phí cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo các địa 

phương nhất là các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Viện Kiểm sát, 

Toà án, Hội đồng giám định tư pháp để thực hiện Chiến lược. 

Phần V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 I. Tiến độ thực hiện  

1. Từ nay đến hết quý III năm 2016 các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, chính 

quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quán triệt phổ biến tuyên 

truyền Chiến lược cho cán bộ, công chức, nhân dân địa phương. 

2. Việc tổ chức thực hiện chiến lược được đưa vào kế hoạch hằng năm của Ban 

Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố (Ban Chỉ đạo), các cơ quan thành viên Ban Chỉ 

đạo, Ban Chỉ đạo quận, huyện và các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện, hằng 

năm có đánh giá sơ kết; đến cuối năm 2020 tổ chức sơ kết đánh giá 5 năm triển khai 

thực hiện để rút kinh nghiệm điều chỉnh Chiến lược cho những năm tiếp theo; cuối năm 

2025 tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược.   
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3. Các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch hành động chiến lược trình 

UBND thành phố phê duyệt hoàn thành vào quý III năm 2016. 

II. Phân công nhiệm vụ 

1. Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố chủ trì triển 

khai thực hiện Chiến lược: 

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố điều phối, 

thống nhất tổ chức thực hiện Chiến lược. 

- Chủ động phối hợp, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc các sở, ban, 

ngành, đoàn thể chính trị, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Chiến lược. 

- Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND, các Ban Chỉ đạo các cấp và 

các cơ quan tổ chức thực hiện Chiến lược; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình, đề án của Chiến lược, báo 

cáo Chủ tịch UBND thành phố; trình Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung 

các mục tiêu, giải pháp thực hiện Chiến lược trong những trường hợp cần thiết. 

2. Sở Tài chính đề xuất phân bổ hợp lý kinh phí từ ngân sách thành phố để triển 

khai thực hiện chiến lược, hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực 

hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành 

của nhà nước. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phân bổ 

vốn đầu tư cho các sở, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các kế hoạch hành động của 

Chiến lược. Phối hợp với các sở, ngành xây dựng các chương trình, đề án, dự án. 

4. UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chiến lược của 

địa phương đơn vị mình; phổ biến quán triệt Chiến lược cho cán bộ công chức và nhân 

dân thành phố để thực hiện; cân đối ngân sách địa phương đề nghị Hội đồng nhân dân 

cùng cấp hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược và huy động các nguồn lực khách để thực 

hiện Chiến lược. Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành 

phố về việc để xảy ra tình hình tội phạm tăng đột biến; phong trào toàn dân phòng, 

chống tội phạm yếu kém; các cơ quan chức năng yếu trong công tác điều tra xử lý tội 

phạm.  

5. Đề nghị UBMTTQ thành phố Đà Nẵng phối hợp các tổ chức thành viên: Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn 

Lao động thành phố... thông qua các nội dung hoạt động, cuộc vận động “Phát động 

phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo 

dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư'' để thực hiện Chiến lược 

theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình; chủ trì và phối hợp xây 

dựng các đề án có liên quan; phối hợp với Công an thành phố giám sát thực hiện Chiến 

lược. 

6. Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân thành phố chủ trì và phối hợp các cơ quan 

chức năng nâng cao chất lượng công tác truy tố, xét xử thực hiện tốt tiến trình cải cách 

tư pháp theo quy định; chủ động phối hợp Công an thành phố và các sở, ngành xây 
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dựng kế hoạch hành động chiến lược và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án có 

liên quan của Chiến lược.  

7. Các cơ quan Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố có kế hoạch phối hợp Công an thành phố và chính quyền cơ sở để tăng cường 

các biện pháp, công tác nghiệp vụ gắn với công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm 

ở các tuyến, địa bàn theo nhiệm vụ chính trị được giao. 

8. Các sở, ngành, các cơ quan, xí nghiệp của Trung ương, địa phương đóng trên 

địa bàn thành phố phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ 

quan chuyên môn thực hiện chiến lược phòng, chống tội phạm trong nội bộ cơ quan 

mình. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu trong đơn vị có người liên quan 

đến tội phạm; thiếu sự quản lý để xảy ra thất thoát tài sản./. 

 

           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN          

           CHỦ TỊCH 

            Huỳnh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 5394 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 10  tháng 8   năm 2016 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương  

trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015;  

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 

Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 

1261/CATP-PV11 ngày 28 tháng 7 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

9138/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng V/v ban hành Bộ 

tiêu chí công nhận tổ dân phố, thôn, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương 

liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí là cơ sở để đánh giá, nhận xét hàng 

năm về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là 

người đứng đầu và là tiêu chí để xem xét đề bạt, luân chuyển cán bộ. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ 

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

hành Quyết định này./.  

                                                                               CHỦ TỊCH 

                                                                                 Huỳnh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
__________________________________________________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________________________ 

 

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO 

 “AN NINH TRẬT TỰ, TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG” 

(Kèm theo Quyết định số  5394  /QĐ-UBND, ngày  10  /8/2016 của UBND thành phố) 

TT NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

đơn vị tự 

đánh giá 

Điểm 

sau 

khi 

thẩm 

định 

Tài liêu, 

văn bản 

kiểm định 

I Đối với tổ dân phố, thôn 100    

1 
Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, tổ dân phố, thôn có bản đăng ký phấn đấu đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 
5    

2 

Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về ANTT, phát huy có hiệu quả mô hình tự quản về an ninh, trật tự; trật tự 

an toàn giao thông. 

5    

3 

Không để xảy ra trên địa bàn và không có người dân trong tổ dân phố, thôn tham 

gia các hoạt động sau: 

a) Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; 

b) Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; 

c) Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động gây rối an ninh, trật tự; 

 

 

10 

5 

5 
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d) Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người 

và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật kéo dài gây mất ANTT 

5 

 

4 

Thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội 

và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm: 

a) Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác 

(so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề); 

b) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm 

trọng như: giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em, cướp tài 

sản; tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, 

có tổ chức, bảo kê, đòi nợ thuê; chống người thi hành công vụ; tội phạm mua bán 

trái phép chất ma túy; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay 

cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời; không có công dân của tổ dân phố, thôn phạm 

tội nghiêm trọng trở lên. 

c) Không có tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm, ma 

túy); (nếu phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoặc báo tin cho cơ quan công an triệt 

xóa; tùy theo tính chất từng vụ việc cộng từ 01 đến 03 điểm, tối đa không quá 5 

điểm) 

d) Không để xảy ra cháy, nổ và tai nạn lao động nghiêm trọng trên địa bàn  

đ) Không để xảy ra tình trạng bán hàng rong không đúng nơi quy định và đeo bám, 

chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch; lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng. 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 
 

 

 

10 

 

 

10 

10 

   

5 
Không có công dân phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, 

tội phạm liên quan đến ma túy. 

10 
   

6 

Công an viên, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có 

Công an viên, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở 

lên 

5 
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II Đối với các quận, huyện, xã, phường 100    

1 

Hàng năm, Đảng ủy có Nghị quyết chỉ đạo, Ủy ban nhân dân có kế hoạch triển khai 

thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, có bản đăng ký 

phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 

5    

2 

Triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về ANTT, phát huy có hiệu quả mô hình tự quản về an ninh, trật tự; trật 

tự an toàn giao thông ở địa phương. 

5    

3 

Không để xảy ra các hoạt động sau: 

a) Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; 

b) Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; 

c) Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động gây rối an ninh, trật tự; 

d) Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người 

và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật kéo dài gây mất ANTT (địa phương có công 

dân khiếu kiện kéo dài, gây mấy ổn định ANTT phải chịu trách nhiệm) 

 

10 

5 

5 

 

5 

   

4 

Thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội 

và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm: 

a) Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác 

(so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề); 

b) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm 

trọng như: giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em, cướp tài 

sản; tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, 

có tổ chức, bảo kê, đòi nợ thuê; chống người thi hành công vụ; tội phạm mua bán 

trái phép chất ma túy; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay 

cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời; 

 

 

10 

 

10 
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c) Không có tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm, ma 

túy); (nếu phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoặc báo tin cho cơ quan công an triệt 

xóa; tùy theo tính chất từng vụ việc cộng từ 01 đến 03 điểm, tối đa không quá 5 

điểm). 

d) Không để xảy ra cháy, nổ và tai nạn lao động nghiêm trọng trên địa bàn  

đ) Không để xảy ra TNGT làm chết từ 02 người trở lên, giảm số vụ TNGT, số 

người chết, số người bị thương (so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề); không 

để xảy ra ùn tắc giao thông trên 01 giờ; đua xe trái phép trên địa bàn. 

(Đề ra giải pháp khắc phục triệt để ít nhất 01 điểm đen: cộng 02 điểm; 01 điểm 

có tiềm ẩn, nguy cơ xảy ra TNGT: cộng thêm 01 điểm, tối đa không quá 5 điểm). 

g) Không để xảy ra tình trạng bán hàng rong không đúng nơi quy định; tình trạng kinh 

doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và đeo bám, chèo kéo, “chặt chém” 

khách du lịch; người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng. 

h) Tổ chức ít nhất 05 buổi tuyên truyền (hình thức tập trung) phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và Luật giao thông (Từ 06 buổi trở lên mỗi buổi cộng thêm 01 

điểm, tối đa không quá 5 điểm). 

5 

 

 
 

 

5 

5 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

5 
Không có cán bộ, công chức, viên chức phạm tội, sử dụng trái phép chất ma túy ma 

túy; bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. 

5 
   

6 

a) Đối với quận, huyện có 70% xã, phường trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT”.  

b) Đối với xã, phường có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT”. Công an xã, phường, Bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu 

“Đơn vị tiên tiến” trở lên. 

5 

 

5    

7 
6 tháng, năm cấp ủy, chính quyền quận, huyện, phường, xã có tổ chức sơ kết, tổng 

kết công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông 
5    
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III Đối với các sở, ban ngành (đơn vị) 100    

1 

Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), người đứng 

đầu đơn vị có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao 

thông; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, 

quy chế bảo vệ đơn vị, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, 

chống cháy, nổ. 

 

10 
   

2 

a) Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về ANTT. 

b) Có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công 

tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội trên địa bàn. 

c) Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; tự bảo vệ vật tư, tài 

sản trong đơn vị. 

10 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

10 

   

3 

a) Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công, lãn công trái 

quy định; mất trộm tài sản có giá trị lớn (50 triệu đồng trở lên), để lộ công nghệ, 

bí mật nhà nước.  

b) Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.  

c) Không có cán bộ, công nhân viên, người lao động phạm tội, sử dụng trái phép 

chất ma túy; bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn 

giao thông. 

d) Tổ chức cho 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực 

hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT”. 

 

10 
 

 
 

10 

10 

 

 

10 

   

4 
Tổ chức ít nhất 02 buổi tuyên truyền (hình thức tập trung) phòng chống tội phạm và tệ 

nạn xã hội, văn hóa giao thông và Luật giao thông tại đơn vị cho toàn thể cán bộ, công 

 

 

10 
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nhân viên chức (Từ 03 buổi trở lên mỗi buổi cộng thêm 01 điểm, tối đa không quá 5 

điểm) 

5 
Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, lực lượng tự vệ của 

đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

5 
   

6 
6 tháng, năm thủ trưởng đơn vị có tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo 

ANTT, trật tự an toàn giao thông 
10    

IV Đối với các cơ quan, doanh nghiệp,  trường học 100    

1 

Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức Đảng), người 

đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, Ban giám hiệu (Ban giám đốc) nhà trường có kế 

hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; có bản đăng ký 

phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; 

phòng, chống cháy, nổ.  

 

 

10    

2 

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – 

chính quyền địa phương – gia đình người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật 

tự trường học (đối với nhà trường). 

b) Có mô hình hiệu quả tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường, ký túc xá và nhà trọ, phòng ngừa cán bộ, giáo 

viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên vi phạm; triển khai đảm bảo ANTT, xây 

dựng cổng trường bình yên. 

 

10 

 

 

 

10 

   

3 

a)  Không để xảy ra và không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh 

viên tham gia các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, gây rối, biểu tình, lập 

các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện,  tụ tập đông người, đình công, 

lãn công trái quy định của pháp luật; 

 

10 

 

10 
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b) Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.  

4 Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. 10    

5 

a) Tổ chức ít nhất 02 buổi tuyên truyền (hình thức tập trung) phòng chống tội phạm và tệ 

nạn xã hội, văn hóa giao thông và Luật giao thông tại trường học cho toàn thể cán bộ, giáo 

viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên tham dự. (Từ 03 buổi trở lên mỗi buổi cộng thêm 

01 điểm, tối đa không quá 5 điểm) 

b) Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên phạm tội sử 

dụng trái phép chất ma túy; bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn xã hội, 

trật tự an toàn giao thông; học sinh, sinh viên bỏ học và liên quan đến các tệ nạn xã 

hội. 

c) Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên ký cam kết không phạm 

tội, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. 
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6 
6 tháng, năm lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có tổ chức sơ kết, tổng 

kết công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông 
10    

  

            * Thể thức xếp loại: 

 

 - Từ 90 điểm trở lên đạt loại: Tốt; 

 - Từ 70 – 89 điểm đạt loại: Khá; 

 - Từ 50 – 69 điểm đạt loại: Trung bình; 

 - Dưới 50 điểm đạt loại: Yếu./. 

    CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  5400 /QĐ-UBND                      Đà Nẵng, ngày  10  tháng  8     năm 2016 

 
    
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu  

“Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

đến năm 2020”  

  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ Luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999;  

Căn cứ Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Bộ Luật Hình sự 1999; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 

năm 2012; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 về phê duyệt 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến 

năm 2030;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài 

sản đến năm 2020”.  

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

Điều 3. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố, Giám đốc Công an thành 

phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành 

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

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

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

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                

CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

Thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”  

( Ban hành kèm theo Quyết định 5400 /QĐ-UBND, ngày 10 /8 /2016 

 của UBNDTP Đà Nẵng ) 

Chương I 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

Điều 1. Mục tiêu 

          1. Mục tiêu chung:  

- Huy động đồng bộ sức mạnh của hệ thống chính trị, tăng cường quản lý, điều 

hành của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; phát huy quyền, nghĩa vụ của công 

dân trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người để cướp tài sản nói 

riêng; vận động toàn xã hội và nhân dân tham gia quản lý, giúp đỡ người có tiền án, 

tiền sự ở cộng đồng dân cư nhằm ngăn ngừa các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội 

phạm. 

- Phát huy và nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, kiểm tra 

hướng dẫn của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể chính trị 

trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội 

phạm ở địa phương, cơ sở, thực hiện tốt Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống 

tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030;  

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng 

ngừa nghiệp vụ; tăng cường nguồn lực và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, lực 

lượng chuyên trách và không chuyên trách trong công tác đấu tranh phòng chống tội 

phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phạm tội giết người 

để cướp tài sản. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Đảm bảo 100% hộ nhân dân được phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức trách 

nhiệm phòng ngừa tội phạm giết người để cướp tài sản; nâng cao nhận thức của người 

dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia phòng chống tội phạm; đồng thời 

trang bị những kiến thức cần thiết để công dân có khả năng tự phòng ngừa. 

- 90% số người trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật hình sự 

phải được tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa và làm hạn chế 

phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. 
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- Đảm bảo trên 80% người có tiền án, tiền sự được quản lý giúp đỡ và tạo điều 

kiện sinh sống và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết những vấn đề xã hội. 

- 100% các vụ giết người cướp tài sản được đấu tranh làm rõ. 

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối 

tượng có hành vi phạm tội giết người cướp tài sản; kiềm chế gia tăng các loại tội phạm 

hình sự có tổ chức; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án cướp, trộm cắp.... Kiểm 

soát và quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự.  

Điều 2. Nhiệm vụ 

 1. Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn 

thể chính trị xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm mà trực tiếp là loại tội phạm 

“giết người để cướp tài sản”, xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, 

liên tục để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương. 

2. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm 

giết người để cướp tài sản phù hợp với từng loại đối tượng cụ thể, bằng nhiều hình thức 

phong phú, sinh động, thiết thực; tập trung vào những đối tượng có nguy cơ cao, đối 

tượng đã có tiền án, tiền sự không tiến bộ; phải làm cho mọi người hiểu được các thủ 

đoạn hoạt động của đối tượng giết người - cướp tài sản để phòng, tránh, kịp thời ngăn 

chặn, bắt giữ. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác 

các loại tội phạm và tham gia cảm hóa giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người đã có 

tiền án, tiền sự ở tại gia đình và cộng đồng. 

 3. Tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật 

tự ở cơ sở, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, các ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện, kịp thời phát hiện, điều tra khám phá các hành vi vi phạm về hình sự, nhằm hạn 

chế dẫn đến tội phạm thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản; kiên quyết không 

để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội nhất là ở các địa bàn trọng 

điểm, khu vực giáp ranh giữa các quận, huyện, thành phố. 

4. Huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong điều tra, 

xử lý tội phạm giết người để cướp tài sản; nâng cao chất lượng điều tra xử lý các vụ án 

cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản..., nhất là các vụ án liên quan đến người nước 

ngoài, khách du lịch. 

5. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội 

và gia đình trong việc phát hiện, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó 

khăn, số có tiền án, tiền sự đang hòa nhập cộng đồng. 

Chương II 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Điều 1. Công tác chỉ đạo 

1. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phải đặt nhiệm 

vụ thực hiện mục tiêu không có tội phạm giết người để cướp tài sản là một nội dung 
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quan trọng trong chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; 

thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, đưa công tác xây dựng xã, phường, đoàn thể, 

cơ quan, xí nghiệp, trường học không có tội phạm giết người để cướp tài sản là chỉ tiêu 

thi đua bắt buộc để làm căn cứ đánh giá, bình xét hằng năm; thường xuyên chăm lo 

xây dựng củng cố các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trât tự ở cơ sở để 

lực lượng này đủ khả năng tuần tra, canh gác, phòng ngừa, phát hiện và sẵn sàng tham 

gia truy bắt tội phạm giết người cướp tài sản. 

2. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) các cấp phải chỉ đạo thực 

hiện đồng bộ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo thành phố phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành và 

các tổ chức chính trị xã hội, địa phương thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công 

trong đề án và kế hoạch thực hiện chương trình; khi phát sinh tình hình phức tạp phải 

tổ chức kiểm tra để chỉ đạo kịp thời. 

Điều 2. Công tác phòng ngừa xã hội  

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khảo sát, phân loại nhóm đối tượng 

cần tuyên truyền để biên soạn nội dung, tài liệu và phương pháp tổ chức cho phù hợp 

đối với từng địa bàn, khu dân cư, đơn vị, cơ quan xí nghiệp, trường học, lứa tuổi, điều 

kiện, hoàn cảnh của từng nhóm đối tượng; đặc biệt tập trung đối với nhóm đối tượng 

có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, làm cho mọi công dân nắm vững được pháp luật về 

phòng, chống tội phạm, những nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội 

phạm để tích cực tham gia phòng, chống.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao và các 

cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nếp sống lành 

mạnh, tiến bộ cho nhân dân: 

- Xây dựng ý thức sống lành mạnh, tiến bộ cho toàn thể nhân dân là một trong 

những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn ngay từ trong tư tưởng của những công 

dân có ý thức phạm tội, loại trừ tận gốc nguyên nhân của hành vi phạm tội nói chung, 

tội phạm giết người cướp tài sản nói riêng. Giáo dục cho nhân dân ý thức tôn trọng tính 

mạng và tài sản của người khác, có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. 

- Tăng cường công tác kiểm soát, sàng lọc để ngăn chặn ngay từ đầu những tác 

phẩm có thể phá hoại các giá trị đạo đức truyền thống, làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá 

trình giáo dục nhân cách sống cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; tăng cường 

tuyên truyền lên án bài trừ một cách quyết liệt các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện 

ma tuý, nghiện rượu, đánh bạc…làm lành mạnh môi trường sống của nhân dân. 

3. Hằng năm Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên 

giáo Thành uỷ mở các lớp bồi dưỡng kinh nghiệm và thường xuyên cung cấp phổ biến 

tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các đơn vị, địa phương; tổ chức 

hội thảo đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, trình độ nhận thức về phòng chống tội 

phạm giết người để cướp tài sản, khả năng phát hiện, đấu tranh tố giác, phòng ngừa tội 
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phạm của các tổ chức, cơ quan đoàn thể và trong nhân dân và đề xuất giải pháp tuyên 

truyền phù hợp. 

4. Sở Văn hoá - Thể thao cùng với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên 

sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở để tuyên truyền đấu tranh phòng chống 

tội phạm, nêu gương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm; 

tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm thu hút nhân dân, nhất là thanh thiếu 

niên vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh; giáo dục ý thức tôn 

trọng tính mạng, tài sản của mọi người. 

5. Sở Du lịch quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, du 

lịch; đặc biệt các điểm tham quan, du lịch; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời 

phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm về an ninh 

trật tự trên lĩnh vực phụ trách; phối hợp cùng các cơ quan liên quan tăng cường công 

tác kiểm tra đột xuất và xử lý dứt điểm các địa điểm du lịch có biểu hiện chặt chém, 

bảo kê, chèo kéo, đặc biệt là các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, hoạt động chui, 

cơ sở không có giấy phép hoạt động. 

6. Sở Giáo dục - Đào tạo nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý, tuyên truyền của 

các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, 

Đoàn thanh niên trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng 

chống tội phạm trong học đường; hằng năm tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, 

chống tội phạm trong các nhà trường; kịp thời phát hiện học sinh, sinh viên vi phạm 

nội quy, có biểu hiện bỏ học để phối hợp với gia đình - chính quyền địa phương có giải 

pháp hỗ trợ không để các em bỏ học; kiên quyết không để loại tội phạm này xảy ra 

trong trường học. Cung cấp thông tin số học sinh bỏ học, số trẻ em có nguy cơ vi phạm 

pháp luật cho các lực lượng chức năng và phối hợp có biện pháp quản lý, giáo dục, 

phòng ngừa vi phạm. 

7. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm truyền 

hình Việt Nam tại Đà Nẵng xây dựng chuyên mục phòng, chống tội phạm, phòng chống 

ma tuý và thực hiện phát sóng hàng tuần, đồng thời biểu dương các gương điển hình 

trong công tác phòng chống tội phạm. 

8. Các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố 

phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền cơ sở để tăng cường biện pháp công tác 

nghiệp vụ gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm giết người cướp tài sản ở các 

cửa khẩu, tuyến biên giới biển. 

9. Công an thành phố theo dõi, cung cấp thông tin tội phạm cho các đơn vị tham 

gia tuyên tuyền; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt 

động của tội phạm, biểu hiện hoạt động của đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, vận động 

nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân 

rộng các điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

10. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức 

năng, chính quyền địa phương giải quyết tốt vấn đề về chính sách xã hội, hỗ trợ dạy 

nghề, giải quyết việc làm cho những người trong độ tuổi lao động, người sau cai nghiện. 



   

228 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

11. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải quan tâm, giải 

quyết công ăn việc làm cho nhân dân. Quan tâm chỉ đạo công tác hướng nghiệp cho 

những em học sinh rời ghế nhà trường nhưng chưa đến tuổi lao động, quản lý, giáo dục 

các em, tạo điều kiện để các em học nghề để bước vào cuộc sống; hoạt động hướng 

nghiệp cần tổ chức theo các ngành nghề phù hợp với trình độ lao động, độ tuổi, sở thích 

của từng nhóm cũng như phải gắn với yêu cầu hiện tại và tương lai của thị trường lao 

động thành phố. 

12. Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp chỉ đạo Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành 

phố tiếp tục duy trì, phát huy tổ chuyên trách tuyên truyền phòng, chống tội phạm và 

Câu lạc bộ Tuyên giáo Công đoàn gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

mại dâm - HIV/AIDS; tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm giết 

người cướp tài sản cho các chi hội, chi đoàn các cấp công đoàn và các hội viên, đoàn 

viên, thành viên.  

13. UBND các cấp xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện các biện pháp công 

tác nhằm xây dựng “xã, phường (thôn) không có tội phạm và tệ nạn ma tuý”; thực hiện 

nghiêm túc cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; 

có kế hoạch cụ thể để quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tại gia đình, cộng đồng, nhất 

là đối tượng được đặc xá, tha tù, cải tạo không giam giữ và các đối tượng vi phạm pháp 

luật ở địa phương; tạo điều kiện cho những người có tiền án, tiền sự đã tiến bộ được vay 

vốn từ nguồn vốn cho vay của quỹ xoá đói giảm nghèo và các nguồn quỹ khác; đồng 

thời tăng cường quản lý, cảm hóa giáo dục và tạo việc làm để họ không tái phạm. 

Điều 3. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

Tăng cường tổ chức, thực hiện có hiệu quả biện pháp quản lý Nhà nước về an 

ninh trật tự; hằng năm lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm phải 

thực hiện những nội dung công tác sau: 

1. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện tốt công tác quản lý 

địa bàn, đối tượng, đặc biệt chú ý những tuyến, địa bàn trọng điểm, những đối tượng 

có nguy cơ cao phạm tội giết người cướp tài sản để tập trung phòng ngừa, đấu tranh; 

Xây dựng mạng lưới quần chúng tốt để đủ sức quán xuyến địa bàn, đối tượng, kịp thời 

phát hiện, cung cấp thông tin tội phạm; định kỳ 6 tháng 1 lần dự báo tình hình hoạt 

động của loại tội phạm này; kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp với tình hình đột 

xuất xảy ra để có kế hoạch đấu tranh kịp thời.  

2. Mở hồ sơ quản lý, theo dõi đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội, hoặc 

biểu hiện nghi vấn phạm tội giết người cướp tài sản, thường xuyên cập nhật thông tin 

đối tượng vào hồ sơ quản lý để có đối sách và biện pháp phòng ngừa phù hợp, trấn áp 

kịp thời khi có tội phạm xảy ra. 

3. Thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách các đối tượng thuộc diện phải quản 

lý nghiệp vụ; kịp thời phát hiện đối tượng có nguy cơ thực hiện các hành vi phạm tội, 

chú ý các đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện, đối tượng ngoại tỉnh, hoạt 

động theo băng, ổ nhóm, các đối tượng có phẩm chất đạo đức kém... 
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4. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, khẩn trương tiến 

hành điều tra, xác minh, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án, đặc biệt đưa ra xét xử lưu 

động các vụ án giết người cướp tài sản để răn đe giáo dục chung.  

5. Tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực TTXH, quản 

lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là quản lý tạm trú, tạm vắng số nhân khẩu di dịch 

cư tự do nhằm phát hiện đối tượng có biểu hiện hoạt động để có biện pháp phòng ngừa 

và đấu tranh tốt nhất; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong 

việc đăng ký tạm trú, tạm vắng ở các hộ gia đình, nhà trọ, khách sạn…không để các 

đối tượng từ nơi khác đến gây án. 

6. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của lực lượng 

Công an phường, Cảnh sát khu vực, Công an xã; đồng thời phát huy vai trò của Ban 

Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng, các tổ chức quần chúng tham gia phòng chống tội 

phạm ở khu dân cư, kịp thời nắm thông tin, tình hình tại địa bàn dân cư nhằm phát hiện 

các đối tượng nghi vấn, các điểm phức tạp về an ninh trật tự. 

7. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mật phục tại các tuyến, địa bàn thường 

xảy ra tội phạm, tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực hẻo lánh của thành phố nhất là các 

tuyến, địa bàn thường xảy ra cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để kịp thời phát hiện, 

ngặn chặn và truy bắt đối tượng phạm tội. 

8. Thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm giữa các lực lượng 

chuyên trách trong công tác phòng chống tội phạm, kịp thời nắm bắt di biến động của 

đối tượng, phối hợp trong công tác điều tra, xử lý tội phạm. 

9. Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm theo chuyên đề để tổng hợp, phân tích, rút ra các phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và nguyên nhân, điều kiện phạm tội để có các 

biện pháp, phương án đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả.  

10. Tổ chức thực hiện tốt các đợt các điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội 

phạm, mở các đợt cao điểm tổng xác minh, truy bắt đối tượng có quyết định truy nã, 

nhất là các đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; các đợt tổng rà soát, thu 

gom, xử lý người nghiện, làm trong sạch địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt các kế hoạch 

phòng chống tội phạm theo chuyên đề, đặc biệt là tội phạm giết người cướp tài sản. 

 11. Hằng năm mở đợt kiểm tra quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 

quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động nhân dân ký cam kết 

không tàng trữ, sử dụng, buôn bán, sản xuất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không 

tàng trữ, buôn bán đồ chơi trẻ em nguy hiểm.  

Điều 4. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm giết 

người để cướp tài sản 

Các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Biên phòng, Hải quan thành phố 

phải phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:   

1. Các thông tin về đối tượng có biểu hiện thực hiện hành vi giết người để cướp 

tài sản; các vụ án đã giết người chưa rõ nguyên nhân và giết người để cướp tài sản phải 
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ưu tiên huy động lực lượng, phương tiện để điều tra xác minh làm rõ trong thời gian 

nhanh nhất. 

2. Lựa chọn cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong điều tra, truy tố, xét xử loại 

tội phạm này để thành lập tổ thường trực giải quyết khi có vụ việc xảy ra và thường 

xuyên tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho lực lượng này. 

          3. Đẩy mạnh tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm về trật tự an toàn xã 

hội đã xảy ra, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc 

trong nhân dân; chú ý các loại án có nguy cơ dẫn đến giết người để cướp tài sản như 

cướp, cướp giật và trộm đột nhập… Tăng cường đấu tranh chuyên án, tập trung điều 

tra và mở rộng các vụ án đã khám phá. 

 4. Tăng cường phối hợp giữa các ngành để tạo thể trận an ninh liên hoàn, khép 

kín từ biên giới vào nội địa và ngược lại, không để đối tượng sau khi gây án có điều 

kiện bỏ trốn ra nước ngoài hoặc gây án tại nước ngoài, sau đó trốn vào Việt Nam. 

5. Các ngành phối hợp xác định án điểm, giải quyết án tồn đọng, đưa xét xử công 

khai, lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm; tạo chuyển biến 

hơn nữa về công tác phát hiện, tiếp nhận điều tra xử lý các thông tin về tội phạm; hằng 

năm phối hợp tổ chức Hội nghị ở khu dân cư để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về 

phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, BVANTQ”. 

6. Công tác điều tra, xử lý phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, 

tránh oan sai, để lọt tội phạm. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 1. Từ nay đến hết tháng 9 năm 2016 các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, 

chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và quán triệt phổ biến tuyên truyền về thực 

hiện mục tiêu của thành phố “Không có tội phạm giết người để cướp tài sản”. 

Việc tổ chức thực hiện Đề án được đưa vào kế hoạch hằng năm của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 

quận huyện và các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện, hằng năm có đánh giá sơ 

kết; đến cuối năm 2020 tổ chức tổng kết đánh giá.   

Điều 2. Phân công nhiệm vụ 

1. Giao Công an thành phố, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì triển khai 

thực hiện Đề án; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, 

chính quyền địa phương tổ chức thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải chủ 

động phối hợp, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND, các Ban chỉ đạo các 

cấp và các cơ quan được nêu trong đề án tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo 

đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Đề án về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo. 

2. Các Sở, ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội... căn cứ nhiệm vụ đã được giao 

trong Đề án để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. 
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3. UBND các cấp phải chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án này, Chủ 

tịch UBND quận, huyện nào để xảy ra loại tội phạm giết người cướp tài sản phải chịu 

trách nhiệm kiểm điểm trước UBND thành phố.  

4. Đề nghị UBMTTQ thành phố Đà Nẵng phối hợp và chỉ đạo các tổ chức thành 

viên như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, 

Liên đoàn Lao động thành phố... thông qua các nội dung hoạt động của mình và cuộc 

vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư'' và Đề án ''Phát 

động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục, 

cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư'' để thực hiện mục tiêu này 

của Thành phố. 

5. Các cơ quan, xí nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn phải có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công 

tác phòng, chống tội phạm và mục tiêu không có tội phạm giết người để cướp tài sản 

trong nội bộ cơ quan mình. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu trong đơn vị 

có người liên quan đến tội phạm này. 

6. Trong quá trình thực hiện đề án, có gì vướng mắc các sở, ban, ngành, tổ chức 

chính trị xã hội, địa phương báo cáo về UBND thành phố thông qua Công an thành phố 

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của thành phố để tham mưu chỉ đạo giải quyết. 

Điều 3. Kinh phí triển khai thực hiện 

Kinh phí triển khai thực hiện từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, địa phương 

và các nguồn hỗ trợ, tài trợ, nguồn thu hợp pháp khác theo quy định hiện hành của Nhà 

nước./. 
  

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                

CHỦ TỊCH 

  Huỳnh Đức Thơ 

 



   

232 CÔNG BÁO/Số 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19/Ngày 15-9-2016  

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

