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21/08/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND quy định mức chi bảo đảm 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

3 

21/08/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND quy định mức chi bảo đảm 

công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

8 

23/08/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối 

với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

14 

26/08/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình 

tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

17 

09/09/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ban hành mức chi hỗ trợ 

công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

44 

13/09/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND quy định nội dung và mức 

chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các 

đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã 

47 



VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

29/07/2013 Quyết định số 5194/QĐ-UBND chính sách thu nợ tiền sử dụng 

đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng 

đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

52 

15/08/2013 Quyết định số 5597/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển mô 

hình siêu thị đặc sản và sản phẩm thủ công – mỹ nghệ truyền 

thống thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên” 

55 

19/08/2013 Quyết định số 5723/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển các 

khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch 

61 

20/08/2013 Quyết định số 5769/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

70 

23/08/2013 Quyết định số 5806/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, 

bảo vệ và phát huy giá trị Khu căn cứ cách mạng K20 

75 

03/09/2013 Quyết định số 6049/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 2, Điều 5 Quy chế 

cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ban hành kèm theo 

Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 

83 

09/09/2013 Quyết định số 6221/QĐ-UBND công bố Danh sách các tổ chức 

giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

84 

22/07/2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại 

các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

91 

26/08/2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 

- 2014 

94 

03/09/2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ 

đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn 

trái phiếu Chính phủ 

98 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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: 25 /2013/QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8  năm 2013 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi bảo đảm hoạt động kiểm soát  

thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

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

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

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2013/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 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

855/TTr-STC ngày 15 tháng 8 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm: 

- Sở Tư pháp thành phố; 

- Sở Nội vụ thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị khác được giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

(nếu có); 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;  
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- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

2. Các trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng mức chi kiểm soát thủ tục hành 

chính: 

- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành 

chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc 

giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; 

- Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ 

tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các 

cơ quan, đơn vị theo phân cấp và nguồn thu hợp pháp khác được để lại theo quy định 

của các cơ quan, đơn vị. 

Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, áp dụng từ ngày 

01 tháng 7 năm 2013 và thay thế Quyết định số 7883/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 

2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định nội dung chi và mức chi đối với 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; 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 
          
 

                            Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 

MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số:25 /2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013  

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Stt Nội dung chi Mức chi 

1 

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát 

chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia 

về TTHC 

  

a 
Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia về TTHC 

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 

194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi 

tạo lập trang thông tin điện tử nhằm duy trì 

thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước 

b Chi công bố, công khai thủ tục hành chính 
Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp 

pháp 

2 

Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong 

dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của địa phương 

Vận dụng mức chi góp ý văn bản quy định 

tại điểm a, khoản 4 Điều 5 Thông tư liên 

tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 

16/3/2012 của Bộ Tài chính, 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 

HĐND, UBND  

a 
Đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân 
200.000 đồng/văn bản 

b Đối với dự thảo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân 150.000 đồng/văn bản 

3 
Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy 

định về TTHC 
  

a Chi lập mẫu rà soát 

Áp dụng mức chi lập mẫu phiếu điều tra tại 

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 

11/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

b Chi điền mẫu rà soát 

Áp dụng mức chi điền mẫu phiếu điều tra 

tại Thông tư 58/2011/TT-BTC của Bộ Tài 

chính 

4 

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội 

thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định 

về thủ tục hành chính, các phương án đơn 

giản hoá TTHC 

  

a Người chủ trì cuộc họp 150.000 đồng/người/buổi 
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b Các thành viên tham dự họp 100.000 đồng/người/buổi 

5 
Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, 

lĩnh vực 
  

a Thuê theo tháng 7.000.000 đồng/người/tháng 

b Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản 300.000-600.000 đồng/văn bản 

6 
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên 

đề, theo ngành, lĩnh vực 

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Phụ lục 

quy định mức chi đặc thù bảo đảm công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng tại Quyết định số 

07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng 

7 

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán 

bộ, công chức có thành tích trong hoạt động 

kiểm soát TTHC 

 Theo quy định hiện hành về chế độ khen 

thưởng 

8 
Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ 

làm công tác kiểm soát TTHC 

Theo quy định hiện hành về chế độ chi trả 

nhuận bút 

9 Chi mua sắm hàng hoá, dịch vụ … 

Theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 

26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc 

đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 

đơn vị vũ trang nhân dân 

10 
Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công 

tác cải cách TTHC 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

38/2012/QĐ-UBND  ngày 23/8/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy 

định một số mức chi đặc thù thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

11 Chi dịch thuật 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

32/2010/QĐ-UBND ngày 6/10/2010 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành 

định mức chi tiêu 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 

12 Chi làm thêm giờ 

Chi theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 

08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 

của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công 

chức, viên chức 
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13 

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm 

soát TTHC tại các Sở, quận huyện, xã 

phường 

20.000 đồng/người/ngày 

    

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối 

kiểm soát TTHC phải được UBND thành 

phố, quận huyện, xã phường phê duyệt 

14 

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác 

kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực 

hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học 

tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC 

ở trong nước 

Thực hiện theo Quyết định số 

06/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành 

mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc 

hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

15 

Chi tổ chức các đoàn ra nước ngoài tìm hiểu 

nghiên cứu, học tập kinh nghiệm kiểm soát 

TTHC 

Theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà 

nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do 

ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 

16 
Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính 

Thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BTC 

ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

17 
Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính 

 Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

03/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban 

hành quy định về định mức xây dựng và 

phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, 

dự án khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách thành phố 

18 
Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp 

đến hoạt động kiểm soát TTHC 

Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có 

hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp 
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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: 26 /2013/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  21  tháng  8  năm 2013 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

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

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

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công 

tác cải cách hành chính nhà nước;  

Căn cứ Nghị quyết số 43/2013/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 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

855/TTr-STC ngày 15 tháng 8 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND thành phố; 

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện;  

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các 

cơ quan, đơn vị theo phân cấp và nguồn thu hợp pháp khác được để lại theo quy định 

của các cơ quan, đơn vị. 
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Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở 

Tài chính; 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 
          

 

                          Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC  

MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số:  26 /2013/QĐ-UBND ngày  21  tháng 8 năm 2013  

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Stt Nội dung chi Mức chi  

1 

Chi xây dựng đề cương chương trình, các 

cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế 

hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề 

  

a Xây dựng đề cương chương trình   

- Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

38/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng quy định một số 

mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

- 
Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của 

Chương trình 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

38/2012/QĐ-UBND 

b 

Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm 

định kế hoạch, báo cáo, đề cương, 

chuyên đề 

  

- Chủ trì cuộc họp 150.000 đồng/người/buổi 

- Đại biểu được mời tham dự 100.000 đồng/người/buổi 

- Bài tham luận 300.000 đồng/bài viết 

- Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa 200.000 đồng/bài viết 

2 

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật phục vụ công tác cải cách hành chính 

tại địa phương 

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 

47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 

của Bộ Tài chính, 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 HĐND, UBND 

3 

Chi nghiên cứu các đề tài khoa học phục 

vụ công tác cải cách hành chính; nghiên 

cứu, xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh 

giá cải cách hành chính của các Bộ, 

ngành, địa phương; chi xây dựng các 

chuyên đề của các Đề án, Dự án về cải 

cách hành chính; chi các hội thảo khoa 

học, diễn đàn khoa học về cải cách hành 

chính 

 Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

03/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành 

quy định về định mức xây dựng và phân bổ 

dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

thành phố 
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4 

Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ 

chuyên môn và công nghệ thông tin cho 

đội ngũ cán bộ công chức làm công tác 

cải cách hành chính; chi tổ chức các lớp 

tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp 

thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập 

viên phụ trách các chuyên trang, chuyên 

mục cải cách hành chính tại các cơ quan 

báo, đài ở địa phương và trung ương 

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 

139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ 

Tài chính quy định việc 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 

5 

Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, 

thu thập thông tin và xử lý dữ liệu thống 

kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo 

sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về cải 

cách hành chính 

Áp dụng mức chi tại Thông tư 58/2011/TT-

BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

6 

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, 

tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về 

cải cách hành chính 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

06/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành mức 

chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

7 
Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách 

hành chính 
  

a 
Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải 

cách hành chính. 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

38/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định 

một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

b 
Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm 

truyền thông về cải cách hành chính. 

Đối với chế độ nhuận bút thực hiện theo 

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 

11/6/2002 của Chính phủ và Thông tư liên 

tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 

1/7/2003 

c 

Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các 

chuyên mục về cải cách hành chính trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; chi 

xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành 

hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành 

chính, website cải cách hành chính; chi 

thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu để 

tuyên truyền về cải cách hành chính 

Đối với chi tạo lập thông tin điện tử áp dụng 

theo mức chi tại Thông tư số 194/2012/TT-

BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn mức chi tạo lập trang thông 

tin điện tử nhằm duy trì thường xuyên của 

các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà 

nước 

Đối với các khoản chi khác căn cứ vào hóa 

đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp 
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8 

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

tình hình thực hiện cải cách hành chính, 

các đoàn đi công tác trong nước triển khai 

các công việc liên quan đến cải cách hành 

chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, 

học tập kinh nghiệm về cải cách hành 

chính ở nước ngoài 

  

a Các đoàn đi trong nước 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

06/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành mức 

chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

b Các đoàn đi nước ngoài 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư 

số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí cho cán bộ, công 

chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước 

ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh 

phí 

9 
Chi thuê chuyên gia tư vấn về cải cách 

hành chính 
  

a Chuyên gia trong nước  Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông 

tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 

của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 

quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

b Chuyên gia nước ngoài 

10 

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa 

phương (một cửa, một cửa liên thông) 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

6530/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về chế độ phụ 

cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cụ 

thể: 20% mức lương tối thiểu/tháng/người 

11 

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí 

phục vụ công tác nghiên cứu về cải cách 

hành chính 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp 

pháp 

12 Chi dịch tài liệu 

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 

32/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành định 

mức chi tiêu 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 

13 

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

cán bộ, công chức có thành tích trong 

hoạt động cải cách hành chính 

Theo quy định hiện hành về chế độ khen 

thưởng 
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14 
Một số khoản chi khác phục vụ công tác 

cải cách hành chính 
  

a Chi làm thêm giờ 

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 

08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 

của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, 

làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên 

chức 

b 

Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang 

thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực 

tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp 

pháp 

c Một số khoản chi khác 
Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp 

pháp 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 27/2013/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày  23    tháng 8  năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ  

theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003;  

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

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

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

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

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

2002 của Chính phủ; 

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

về Quỹ Bảo trì đường bộ; 

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 và 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; 

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu 

phương tiện;   

Căn cứ Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội 

đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá 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; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 868/TTr-STC 

ngày 16 tháng 8 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 

theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Đối tượng chịu phí, đối tượng nộp phí:  
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1. Đối tượng chịu phí là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm:  

xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gọi chung là xe mô tô và không bao 

gồm xe máy điện). 

2. Đối tượng nộp phí: 

a) Tổ chức sở hữu, sử dụng hoặc quản lý xe mô tô trên địa bàn thành phố. 

b) Cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 6 tháng trở lên có sở 

hữu, sử dụng hoặc quản lý xe mô tô trên địa bàn thành phố. 

3. Các trường hợp miễn nộp phí theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính gồm: 

a) Xe mô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng. 

b) Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp 

luật về hộ nghèo. 

Điều 3. Mức thu phí và cơ quan thu phí 

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

                    ĐVT: Đồng/ năm/ phương tiện 
 

TT Loại phương tiện chịu phí Mức thu 

1 Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3 50.000 

2 Xe mô tô có dung tích xy lanh trên 100 cm3 100.000 
 

2. Cơ quan thu phí, phương thức thu, nộp phí: 

a) UBND các xã, phường là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn. 

b) UBND xã, phường chỉ đạo Tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn kê khai phí 

đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo Mẫu số 02/TKNP tại 

Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC; đồng thời giao cho 

Tổ dân phố (thôn) trực tiếp thu phí đối với tổ chức và cá nhân trên địa bàn thuộc phạm 

vi quản lý.  

c) Chủ phương tiện thực hiện kê khai, nộp phí theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 

6, Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. 

d) Chứng từ thu phí: Sử dụng biên lai thu phí do cơ quan Thuế phát hành 

e) Chế độ thu, nộp phí: Thực hiện theo quy định tại của Luật Quản lý thuế; Thông 

tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy 

định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC. 

Điều 4. Chế độ quản lý và sử dụng tiền thu phí 
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1. UBND phường được trích để lại 10% tổng số tiền phí thực thu; UBND xã 

được trích để lại 20% tổng số tiền phí thực thu. Phần phí để lại được sử dụng để  

trang trải chi phí phục vụ công tác thu theo quy định, cụ thể như sau: 

a) Chi cho công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân thực hiện.  

b) Chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp thu phí. 

c) Chi mua biên lai ấn chỉ phục vụ công tác thu phí. 

d) Các khoản chi phí khác có liên quan đến công tác thu lệ phí. 

e) Số tiền thu phí được để lại chi, cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang 

năm sau theo quy định.  

2. Số tiền phí thu được còn lại (90% đối với  UBND phường và 80% đối với 

UBND xã), hàng tuần, các phường, xã nộp vào tài khoản Quỹ Bảo trì đường bộ thành 

phố mở tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng để quản lý, sử dụng theo quy định.  

Điều 5. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, 

Cục thuế thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố 

Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến phí sử dụng 

đường bộ. 

2. Có văn bản hướng dẫn cụ thể và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Quyết 

định này. 

3. Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định này.   

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Thời điểm áp dụng thu phí từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao 

thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an thành phố; Giám 

đốc Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Chủ tịch UBND các 

quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá 

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

                                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                             KT. CHỦ TỊCH 

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH  

                                                                            Võ Duy Khương 

 



   

17 CÔNG BÁO/Số 15 + 16 + 17 + 18/Ngày 3-10-2013  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
________________ 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

Số: 28/2013/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày 26  tháng 8   năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện 

dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực 

hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 

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

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

tái định cư;  

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình 

tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chánh Văn phòng 

UBND thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. và thay 

thế các Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006, Quyết định số 

04/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban 

hành Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết nội dung công việc cho tổ chức, công 

dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

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

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

 

QUY ĐỊNH 

Về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  28 /2013/QĐ-UBND 

ngày 26  tháng  8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng.  

2. Các trường hợp khác về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu 

hồi đất, giao đất, cho thuê đất không được quy định tại Quy định này được thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai năm 2003. 

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất. 

Chương II  

MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Các trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 

1. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 và Điều 39, 

Điều 40 Luật Đất đai năm 2003; khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Nghị định số 

181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 

(sau đây gọi tắt là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-

CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần; các Điều 34, 35, 38, 39 

và 40 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP  25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ 

sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử 
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dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 

giải quyết khiếu nại về đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2007/NĐ-CP). 

2. Thu hồi đất theo chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để tạo 

quỹ đất sạch trong trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây 

dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt và công bố, 

nhưng chưa triển khai các dự án đầu tư. 

Điều 4. Căn cứ giao đất, cho thuê đất 

1. Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử 

dụng đất được phê duyệt thì căn cứ quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng 

điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện một trong các văn bản sau: 

a) Đối với tổ chức thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư đã được 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 

Đối với các dự án không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì nhu cầu sử dụng đất phải thể hiện 

trong Đơn đề nghị giao đất, thuê đất và có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định về nhu cầu sử dụng đất.  

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong Đơn đề 

nghị giao đất, thuê đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất 

về nhu cầu sử dụng đất.  

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 

tư thì phải có văn bản của phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định về nhu cầu sử 

dụng đất. 

c) Đối với cộng đồng dân cư thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong Đơn đề nghị 

giao đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất về nhu cầu sử 

dụng đất. 

d) Đối với cơ sở tôn giáo thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo. 

Điều 5. Thẩm định, xác nhận về nhu cầu sử dụng đất 

1. Đối với dự án thuộc trường hợp phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy 

định tại khoản 2 Điều 4 Quy định này, thì Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin chủ trương đầu 

tư hoặc Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định nhu cầu sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất. 

Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố; 

a) Dự án đầu tư được lập theo quy định về đầu tư; 
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b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp; 

2. Nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án đầu tư: 

a) Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch sử 

dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì đánh giá về sự phù hợp với quy 

hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 

b) Đánh giá về yêu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng đất. Đối với loại dự án chưa có quy định về tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng đất thì cơ quan thẩm định căn cứ vào quy mô, tính chất dự án và khả năng 

đáp ứng về quỹ đất của địa phương để đánh giá. 

3. Nội dung xác nhận nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự 

án đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và yêu cầu về diện tích 

sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương. 

4. Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ thẩm định, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hoặc lấy 

ý kiến tham gia của các sở, ngành có liên quan và có văn bản thẩm định về nhu cầu của 

người sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.  

Trường hợp Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận nhu cầu sử dụng đất, thì thời 

gian thực hiện không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của công 

dân. 

5. Trường hợp chấp thuận nhu cầu sử dụng đất thì bổ sung văn bản thẩm định 

vào hồ sơ để thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Trường hợp không 

chấp thuận nhu cầu sử dụng đất thì có văn bản yêu cầu chủ đầu tư xác định lại nhu cầu 

sử dụng đất. 

Điều 6. Thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 

1. Thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối 

với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức).  

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, thu hồi 

đất  nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (sau đây gọi chung là cá nhân). 

Trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức và cá nhân sử dụng đất thì Ủy ban nhân 

dân quận, huyện quyết định thu hồi đất đối với cá nhân trước khi trình Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền và giao đất, cho thuê đất theo dự án 

cho chủ đầu tư trong cùng một quyết định. 

c) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất quy định tại điểm a 

và b khoản này không được uỷ quyền. 
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2. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 

1 Điều này là cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ quyết 

định đối với trường hợp người sử dụng đất đã có quyết định về thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất trước ngày Quyết định này hiệu lực. 

Điều 7. Áp dụng thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với dự án 

đầu tư 

1. Trường hợp không thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu 

thầu dự án có sử dụng đất thì trình tự, thủ tục thực hiện theo Quy định này; 

2. Trường hợp theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử 

dụng đất thì thực hiện thu hồi đất giao cho Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố thực 

hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào văn bản công nhận kết quả đấu giá của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng 

đấu giá, Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm lập thủ tục trình cơ quan 

thẩm quyền về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá, đấu thầu dự án. Trường hợp này không 

phải ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất. 

Điều 8. Giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

1. Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giao cho Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường), bao gồm: 

a) Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư quận, huyện;  

b) Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đối với từng dự án cụ thể. 

2. Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư được thành lập theo từng 

dự án để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận, huyện 

(sau đây gọi tắt là Hội đồng bồi thường). 

 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 

VÀ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT 

Mục 1 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Điều 9. Giới thiệu địa điểm và Thông báo thu hồi đất  

1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ 

tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đầu tư. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổ chức 
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lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để xem xét giới thiệu địa điểm 

theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giới thiệu địa điểm. 

2. Thẩm quyền ban hành Thông báo thu hồi đất 

a) Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thông báo thu hồi đất đối với những dự 

án đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố giới thiệu địa điểm và những trường hợp thu 

hồi đất có liên quan từ 02 (hai) quận, huyện trở lên; 

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Thông báo thu hồi đất đối với những 

trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này.  

3. Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký 

văn bản giới thiệu địa điểm hoặc giao nhiệm vụ cho Tổ chức Phát triển quỹ đất thành 

phố thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và công 

bố, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư có trách nhiệm 

nộp hồ sơ tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân 

cùng cấp ký Thông báo thu hồi đất.  

Nội dung thông báo thu hồi đất, gồm: 

a) Lý do thu hồi đất, diện tích và vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính 

hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và dự kiến về kế hoạch di chuyển.  

b) Giao nhiệm vụ để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; 

c) Cho phép nhà đầu tư được tiến hành điều tra khảo sát đo đạc xác định diện tích 

đất để lập dự án đầu tư. 

4. Thông báo thu hồi đất là căn cứ pháp lý để Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

và nhà đầu tư thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 

này. 

5`. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông 

báo thu hồi đất, Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư 

phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi tổ chức thực hiện việc 

niêm yết (tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu 

dân cư nơi có đất thu hồi), tổ chức họp dân thông báo thu hồi đất; đồng thời công báo 

trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. 

Điều 10. Thành lập Hội đồng bồi thường 

1. Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông 

báo thu hồi đất, Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố hoặc Chủ đầu tư có trách nhiệm 

gửi văn bản đến phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có đất thuộc phạm 

vi dự án để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thành lập Hội đồng 

bồi thường.  

Hội đồng bồi thường quận, huyện do lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện làm 

Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố làm Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị sau: 

a) Đại diện cơ quan Tài chính;  
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b) Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường; 

c) Đại diện cơ quan Kế hoạch và Đầu tư; 

d) Chủ đầu tư;  

đ) Đại diện Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất bị thu hồi; 

e) Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người; 

g) Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với thực 

tế ở địa phương. 

2. Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố hoặc Chủ đầu tư, phòng Tài nguyên 

và Môi trường có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ký quyết 

định thành lập Hội đồng bồi thường. 

3. Hội đồng bồi thường làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa 

số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch 

Hội đồng.  

Chủ tịch Hội đồng bồi thường được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận, 

huyện; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bồi thường được sử dụng con dấu của Tổ 

chức Phát triển quỹ đất thành phố trong quá trình hoạt động.  

Hội đồng bồi thường tự chấm dứt nhiệm vụ sau khi hoàn thành việc bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án. 

Điều 11. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ khu vực dự án  

1. Sau khi hoàn tất việc công bố thông báo thu hồi đất tại khu dân cư nơi có đất 

thu hồi, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã 

và Chủ đầu tư phổ biến kế hoạch để thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất để lập dự án đầu tư. 

2. Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị tư vấn về đo đạc có tư cách pháp nhân để thực 

hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. 

Việc lập hồ sơ địa chính khu đất thu hồi theo quy định sau: 

- Đo đạc xác định mốc giới khu đất ngoài thực địa; 

- Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung: Số hiệu tờ bản đồ, số 

hiệu thửa đất, tên người sử dụng đất, diện tích, mục đích sử dụng đất. 

Thời gian thực hiện: Tùy theo tính chất quy mô sử dụng đất của dự án nhưng thời 

gian tối đa không quá 05 (năm) ngày làm việc cho mỗi dự án có quy mô nhỏ hơn 1 ha, 

thời gian tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc cho dự án có quy mô từ 1 ha đến 

100 ha và đối với dự án có quy mô lớn hơn 100 ha thì thời gian tối đa không quá 60 

(sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng với chủ đầu tư. 

3. Trường hợp người bị thu hồi đất không hợp tác đo đạc, Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi có Thông báo 

niêm yết thời gian đo đạc thực tế tại Trụ sở Ủy ban nhân dân; sau thời gian 10 (mười) 

ngày kể từ ngày niêm yết Thông báo mà người có đất bị thu hồi không phối hợp thực 
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hiện thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện ban hành quyết định kiểm tra hành chính để tiến hành đo đạc xác định diện tích 

đất.  

Trường hợp đo đạc theo diện vắng chủ, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 

13 Quy định này. 

Điều 12. Lập dự án đầu tư có thể hiện phương án tổng thể về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư 

1. Sau khi hoàn tất công tác khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án, Chủ đầu 

tư tiến hành lập và trình quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có); lập dự án đầu tư theo quy 

định pháp luật về đầu tư và xây dựng. Nội dung dự án đầu tư phải thể hiện phương án 

tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

2. Việc lập, phê duyệt và nội dung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 

01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất (sau đây gọi tắt 

là Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT). 

Trường hợp dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa lập 

phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì lập bổ sung phương án tổng 

thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình cơ quan đã phê duyệt dự án đầu tư phê 

duyệt bổ sung. 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giúp Chủ đầu tư lập phương án tổng thể về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Mục 2 

KIỂM KÊ HIỆN TRẠNG VÀ XÉT TÍNH PHÁP LÝ 

VỀ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Điều 13. Thông báo kiểm kê hiện trạng  

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp Ủy ban nhân dân phường, xã nơi 

có đất thu hồi lập danh sách người bị thu hồi đất. Trường hợp người có tài sản gắn liền 

với đất không đồng thời là người bị thu hồi đất (mà chỉ sở hữu tài sản gắn liền với đất) 

thì phải xác định và lập danh sách cả tên người bị thu hồi đất và người sở hữu tài sản 

gắn liền với đất.  

2. Căn cứ theo danh sách đã lập, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi thông 

báo kiểm kê cho người bị thu hồi đất và người sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thông 

báo kiểm kê phải nêu rõ thời gian dự kiến, địa điểm có mặt để tiến hành kiểm kê hiện 

trạng và được lập 03 (ba) bản, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giữ 01 (một) bản và 

vào sổ lưu, Ủy ban nhân dân phường, xã giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi cho người 

bị thu hồi đất.  
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Thời gian gởi thông báo kiểm kê phải trước thời gian tiến hành kiểm kê hiện 

trạng tối thiếu là 10 (mười) ngày. 

3. Trường hợp người bị thu hồi đất không có mặt tại địa phương hoặc không xác 

định được địa chỉ thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân 

phường, xã nơi có đất thu hồi niêm yết thông báo kiểm kê tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

phường, xã và tại các địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thu hồi; đồng thời 

đăng thông báo trên Báo Đà Nẵng trong 03 (ba) kỳ liên tiếp. 

Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết, đăng 

báo (lần đầu) thông báo kiểm kê mà người bị thu hồi đất không đến liên hệ tại trụ sở 

của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thì Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi 

lập biên bản và thực hiện việc kiểm kê theo diện vắng chủ. 

Điều 14. Tổ chức kiểm kê hiện trạng 

1. Thành phần tham gia kiểm kê hiện trạng, gồm có: 

a) Đại diện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. 

b) Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện. 

c) Đại diện Chủ dự án. 

d) Đại diện Ủy ban nhân dân phường, xã. 

đ) Tổ trưởng tổ dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

e) Người bị thu hồi đất (hoặc người đại diện hợp pháp); 

2. Nội dung kiểm kê: 

Thực hiện kiểm kê hiện trạng đất đai và tài sản gắn với đất thu hồi theo Quy định 

hiện hành về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn thành phố. 

3. Lập biên bản kiểm kê 

a) Biên bản kiểm kê phải ghi rõ diện tích đất thu hồi, diện tích từng loại đất, số 

lượng, chất lượng tài sản trên đất trong chỉ giới thu hồi và diện tích đất còn lại ngoài 

chỉ giới thu hồi, số lượng tài sản trên đất bị ảnh hưởng nằm ngoài chỉ giới thu hồi (nếu 

có). 

b) Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và phải có chữ ký 

của tất cả thành viên tham gia kiểm kê hoặc điểm chỉ (nếu không ký được) do Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường và Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận (ký, đóng dấu). 

Trường hợp ghi sai thì gạch ngang chữ ghi sai, không được tẩy xóa; người ghi 

sai phải ghi lại và ký vào bên cạnh chữ đã ghi sai. 

Nghiêm cấm việc hợp thức hóa chữ ký sau khi kiểm kê; các đại diện tham gia và 

giám sát việc kiểm kê cùng chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê và các vấn đề liên 

quan. 

4. Các trường hợp kiểm kê đặc biệt 
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a) Trường hợp kiểm kê theo diện vắng chủ thì ghi trong biên bản là ‘‘Kiểm kê 

theo diện vắng chủ”; trường hợp người bị thu hồi đất không có tài sản gắn liền với đất 

thì ghi vào biên bản: “không có tài sản gắn liền với đất”; trường hợp chủ tài sản không 

phải là chủ sử dụng đất thì ghi vào biên bản: “không phải là chủ sử dụng đất”; 

b) Trường hợp người bị thu hồi đất có mặt nhưng không ký biên bản kiểm kê thì 

phải ghi nhận rõ sự việc, lý do không ký biên bản và đại diện thôn, tổ dân phố ký xác 

nhận sự việc, được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận (ký tên, đóng dấu). 

c) Trường hợp người sử dụng đất, tài sản trên đất thu hồi không hợp tác kiểm kê 

như: Không tự kê khai, không nộp tờ tự kê khai theo thời gian quy định, không đồng ý 

cho đo đạc, không đồng ý kiểm kê, cố tình vắng mặt hoặc có mặt nhưng gây cản trở 

việc kiểm kê thì áp dụng biện pháp kiểm kê bắt buộc và phải có quyết định hành chính 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã lập danh sách những người không hợp tác 

kiểm kê báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện để ban hành quyết định kiểm 

kê bắt buộc. Nội dung quyết định kiểm kê bắt buộc phải ghi rõ họ tên, nơi cư trú; địa 

điểm và thời gian (ngày, giờ) kiểm kê. Quyết định kiểm kê bắt buộc phải gửi đến người 

bị kiểm kê bắt buộc; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, 

xã và điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Việc thực hiện kiểm kê 

bắt buộc phải có biên bản ghi nhận rõ sự việc và được Ủy ban nhân dân phường, xã xác 

nhận (ký tên, đóng dấu). 

Trường hợp sau khi nhận được Quyết định kiểm kê bắt buộc mà người người sử 

dụng đất, tài sản trên đất thu hồi có hợp tác thì tiến hành kiểm kê bình thường. 

5. Đối với những trường hợp kiểm kê theo diện vắng chủ, thì ngay sau khi kiểm 

kê, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã niêm 

yết công khai kết quả kiểm kê tại Ủy ban nhân dân phường, xã và tại điểm sinh hoạt 

khu dân cư nơi có đất thu hồi. Thời gian niêm yết là 05 (năm) ngày làm việc. 

6. Trường hợp cần thiết, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Chủ đầu 

tư dự án ghi lại hình ảnh nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác trên từng thửa đất để làm 

tư liệu lưu vào hồ sơ. 

7. Việc kiểm kê phải được thực hiện liên tục cho đến khi kết thúc đối với toàn bộ 

dự án (không thực hiện gián đoạn làm nhiều đợt); trường hợp đặc biệt mà phải thực 

hiện việc kiểm kê nhiều đợt thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường báo cáo Ủy ban nhân 

dân quận, huyện đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

8. Trường hợp sau khi kiểm kê mà có khiếu nại của người bị thu hồi đất về kết 

quả kiểm kê thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra lại hồ sơ kiểm kê để giải quyết khiếu nại. Tùy 

theo nội dung khiếu nại, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường mời thêm đại diện của cơ 

quan chức năng có liên quan đến lĩnh vực khiếu nại cùng tham gia giải quyết. 

Điều 15. Xử lý một số trường hợp cụ thể trong kiểm kê 

1. Trường hợp diện tích đất ở còn lại của thửa đất (hoặc các thửa đất) nằm ngoài 

phạm vi thu hồi đất mà người bị thu hồi đất có yêu cầu Nhà nước thu hồi theo khoản 1 
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Điều 14 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì phải ghi rõ vào Biên 

bản kiểm kê phần ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng. 

2. Trường hợp người bị thu hồi đất đã chết trước hoặc vào thời điểm kiểm kê mà 

các đồng thừa kế chưa làm thủ tục thừa kế theo quy định thì việc kiểm kê được thực 

hiện với sự tham gia của người đại diện đồng thừa kế hoặc người đang trực tiếp quản 

lý đất và tài sản bị thu hồi (có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã). 

3. Trường hợp người bị thu hồi đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất hoặc có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 16 Quy định 

về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền 

với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố ban 

hành theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chuyển quyền sử dụng đất cho người khác trên thực tế 

nhưng chưa hoàn tất việc chuyển quyền theo quy định của pháp luật thì việc kiểm kê 

được tiến hành với sự tham gia của người đã nhận quyền sử dụng đất trên thực tế (Biên 

bản kiểm kê phải ghi rõ lý do và thời điểm chuyển dịch quyền sử dụng đất trên thực tế). 

4. Trường hợp sau khi giải tỏa một phần nhà ở, công trình trên đất mà phần còn 

lại không thể sử dụng được thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải xác định diện 

tích cụ thể, kiểm kê tính toán bồi thường toàn bộ phần diện tích còn lại của tài sản đó, 

trong trường hợp này Biên bản kiểm kê phải ghi rõ lý do. 

5. Trường hợp thửa đất và tài sản trên thửa đất thu hồi đã được kê biên để bảo 

đảm thi hành án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm thông báo cho cơ 

quan thi hành án phối hợp tổ chức kiểm kê và lập phương án bồi thường để bảo đảm thi 

hành án. 

Điều 16. Xác nhận các nội dung kiểm kê 

Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ kiểm kê của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi đến, Ủy ban nhân dân phường, 

xã có trách nhiệm xác nhận các nội dung sau: 

1. Xác định nhà, đất trong phạm vi thu hồi của hộ gia đình, cá nhân có tranh chấp 

hay không có tranh chấp. 

2. Căn cứ hồ sơ quản lý đất đai, xây dựng và các tài liệu hiện có để xác định điều 

kiện được bồi thường hoặc không được bồi thường theo quy định, gồm: xác định chủ 

sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất; xác nhận nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng 

đất theo mục đích sử dụng hiện trạng; thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất trong 

phạm vi thu hồi đất; các giấy tờ về đất đai, tài sản có liên quan. 

3. Trường hợp không có hồ sơ thì Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức họp xác 

minh lấy ý kiến về quá trình sử dụng đất, tài sản. Thành phần họp phải mời Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc phường, xã, đại diện khu dân cư và những người đã từng cư trú cùng thời 

điểm bắt đầu sử dụng đất, tạo lập tài sản để làm căn cứ xác nhận. Việc họp lấy ý kiến 

phải thiết lập thành biên bản. 
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4. Xác nhận việc tách hộ hợp pháp hoặc có nhiều hộ gia đình cùng sống chung 

trên khu đất thu hồi. 

5. Căn cứ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để xác nhận nhân khẩu. Trong trường hợp cần 

thiết giao Công an phường, xã có trách nhiệm xác nhận về nhân khẩu thường trú, tạm 

trú trên khu đất thu hồi. 

Điều 17. Công tác phúc tra hồ sơ kiểm kê  

1. Hội đồng bồi thường có trách nhiệm tổ chức phúc tra hồ sơ đã kiểm kê, hồ sơ 

phúc tra được chọn ngẫu nhiên theo từng khu vực, địa bàn của mỗi dự án hoặc theo mỗi 

đợt hoặc đối với các trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc sau khi 

kiểm kê mà có khiếu nại của người bị thu hồi đất về kết quả kiểm kê. Các hồ sơ chọn 

phúc tra, tùy tình hình có thể chỉ kiểm tra lại một số hạng mục xét thấy cần thiết. 

2. Trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phúc tra hồ sơ  hoặc có 

đơn kiến nghị, khiếu nại của người bị thu hồi đất thì tổ chức phúc tra từng trường hợp 

cụ thể theo yêu cầu hoặc đơn kiến nghị, khiếu nại. 

3. Trường hợp dự án có số lượng hồ sơ được kiểm kê nhỏ hơn hoặc bằng 25 hồ 

sơ, giao cho Hội đồng bồi thường quyết định việc phúc tra hồ sơ. Trường hợp dự án có 

số lượng hồ sơ được kiểm kê lớn hơn 25 hồ sơ, thì phúc tra tối thiểu là 5% (năm phần 

trăm) trên tổng số hồ sơ đã kiểm kê.  

a) Dự án có số lượng từ 26 hồ sơ đến 299 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 01 

(một) đợt;  

b) Dự án có số lượng từ 300 hồ sơ đến 499 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 02 

(hai) đợt;  

c) Dự án có số lượng lớn hơn 500 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 03 (ba) đợt.  

3. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng bồi thường quyết định phúc tra thêm 

hồ sơ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ phúc tra, Chủ tịch Hội đồng bồi thường kết luận kết 

quả phúc tra bằng văn bản làm cơ sở cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tiến hành 

tính giá trị bồi thường. 

4. Thành phần tham gia Tổ công tác phúc tra như thành phần tham gia kiểm kê 

hiện trạng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Quy định này nhưng thay đổi các đại diện 

tham gia. 

Điều 18. Xét tính pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất 

1. Việc xét tính pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về đất đai và quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành 

phố. Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xét tính pháp lý; xác định loại đất, hạng đất, 

vị trí, hệ số của diện tích đất thu hồi của từng trường hợp riêng biệt, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt để làm cơ sở cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tính giá trị bồi 

thường, hỗ trợ. 

2. Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có dự án chịu trách nhiệm xác nhận nguồn 

gốc sử dụng đất của các trường hợp không có đủ hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đất 
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theo quy định của pháp luật. Thời gian xác nhận không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. Trong các trường 

hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận, huyện hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất tại quận, huyện cùng xác định và chứng minh nguồn gốc sử dụng đất theo đúng quy 

định của Nhà nước. 

3. Căn cứ các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường lập bảng thống kê, phân loại, tổng hợp tình trạng tính pháp lý của 

tất cả các trường hợp thu hồi đất, đề nghị Hội đồng bồi thường tổ chức xét duyệt. 

4. Hội đồng bồi thường chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, 

thẩm định hồ sơ và tổ chức họp toàn thể Hội đồng để xét tính pháp lý về đất đai và tài 

sản gắn liền với đất trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

và văn bản đề nghị của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. 

Ngoài các thành viên của Hội đồng bồi thường trực tiếp tham gia, tùy theo tình 

hình và yêu cầu thực tế, Chủ tịch Hội đồng mời thêm đại diện của các cơ quan chức 

năng liên quan khác cùng tham gia xét tính pháp lý. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu 

Hội đồng bồi thường quận, huyện xác định tính pháp lý và lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận, huyện ký, phê duyệt kết quả xét tính pháp lý trong thời gian không 

quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng bồi thường trình kết quả đề nghị phê 

duyệt. 

6. Sau khi kết quả xét tính pháp lý được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường tổ chức niêm yết công khai kết quả đó tại Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thu 

hồi đất trong vòng 15 (mười lăm) ngày để nhân dân được biết và giám sát. 

Mục 3 

LẬP, THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, 

HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 19. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (chi tiết) 

1. Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành 

việc xác nhận các nội dung kiểm kê, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (chi tiết).  

Nội dung của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: 

a) Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất; 

b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, 

tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại; 

c) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá 

nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người 

được hưởng trợ cấp xã hội; 

d) Số tiền bồi thường, hỗ trợ; 
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đ) Việc bố trí tái định cư; 

e) Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của 

cộng đồng dân cư; 

g) Việc di dời mồ mả; 

h) Nội dung khác có liên quan (nếu có). 

2. Niêm yết công khai và lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm niêm yết công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và tại điểm sinh 

hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để lấy ý kiến và tiếp nhận ý kiến đóng góp của 

người bị thu hồi đất. Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp là 20 (hai mươi) 

ngày kể từ ngày đưa ra niêm yết. 

3. Hoàn chỉnh phương án bồi thường 

a) Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, 

số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường; 

hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp 

đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định; 

b) Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường thì Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh trước khi 

chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định. 

c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong 

việc lấy ý kiến đóng góp về phương án bồi thường, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

có trách nhiệm hoàn chỉnh phương án bồi thường, báo cáo Hội đồng bồi thường thông 

qua và trình cơ quan thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường theo quy định.  

Điều 20. Thẩm định phương án bồi thường 

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan 

thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

2. Hồ sơ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gồm: 

a) Tờ trình đề nghị thẩm định về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gởi 

kèm Dự thảo phương án đã hoàn chỉnh); 

b) Văn bản giới thiệu địa điểm kèm theo sơ đồ giới thiệu địa điểm; 

c) Thông báo thu hồi đất kèm theo biên bản niêm yết công khai thông báo thu 

hồi đất; 

d) Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường và Biên bản họp Hội đồng; 

đ) Bản đồ trích lục hoặc bản đồ trích đo địa chính khu vực dự án; 

e) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi trong khu vực dự 

án; 
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g) Bộ hồ sơ bồi thường của người bị thu hồi đất, gồm: 

- Tờ khai do người bị thu hồi đất tự khai và ký tên; 

- Giấy xác nhận các nội dung liên quan của Ủy ban nhân dân phường, xã và các 

cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Biên bản kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại; Bảng tính toán 

giá trị bồi thường theo từng hồ sơ của người bị thu hồi đất; Biên bản niêm yết công khai 

(nếu có). 

3. Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ do Hội đồng bồi thường chuyển đến, cơ quan thẩm định có trách nhiệm hoàn 

thành công tác thẩm định. Trường hợp trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung phải thực hiện 

trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Việc trả hồ 

sơ hoặc yêu cầu bổ sung phải được lập thành văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Kinh phí lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự 

án được sử dụng từ khoản kinh phí chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP. 

Mục 4 

THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT 

Điều 21. Ban hành quyết định thu hồi đất 

1. Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố và Chủ đầu tư có trách nhiệm giúp cơ 

quan Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.  

2. Trường hợp khu đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thì trong thời 

hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư; phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy 

ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định thu hồi đất. 

3. Trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức, cá nhân sử dụng đất thì trong thời 

hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư; phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy 

ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định thu hồi đất đối với cá nhân. 

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân 

quận, huyện ban hành quyết định thu hồi đất; Chủ đầu tư hoặc Tổ chức Phát triển quỹ 

đất thành phố lập hồ sơ và nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất. Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn 

bị hồ sơ thu hồi đất và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất đối với 

tổ chức và giao đất, cho thuê đất theo dự án cho chủ đầu tư trong cùng một quyết định. 

4. Trường hợp khu đất thu hồi của tổ chức: Trong thời hạn không quá 05 (năm) 

ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư hoặc Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố  trình 
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thu hồi, giao đất, cho thuê đất; Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất 

và trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thu hồi đất. 

5. Trường hợp thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất thuộc thẩm quyền của 

một cấp thì việc thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất được thực hiện trong cùng 

một quyết định. 

Ðiều 22. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất: 

1. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất:  

a) Người sử dụng đất là tổ chức đề nghị giao đất, thuê đất để thực hiện dự án 

đầu tư phải lập và gửi hai (02) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (“một 

cửa”) của Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu 03/ĐĐ hoặc theo mẫu 04/ĐĐ quy 

định tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

- Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận; 

Trường hợp dự án không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư thì phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp thực hiện dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 

gốm sứ thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

Trường hợp giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không 

phải nộp dự án đầu tư nhưng phải nộp trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình 

quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan 

đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an;  

- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất; 

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được thẩm định; trường hợp 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân thành phố thì việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

được tiến hành cùng với việc thẩm định hồ sơ giao đất, thuê đất. 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch, bản đồ quy hoạch và biên bản bàn giao mốc 

giới quy hoạch; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác đất đồi làm vật liệu 

san nền do Ủy ban nhân dân thành phố cấp (đối với trường hợp khai khoáng sản hoặc 

thác đất đồi làm vật liệu san nền). 

- Đồng thời nộp: Danh sách các Quyết định thu hồi đất cá nhân của Ủy ban nhân 

dân quận, huyện nơi có đất. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hoặc Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường 

- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan đến dự án (nếu có). 
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b) Đối với trường hợp giao đất, thuê đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện thì người sử dụng đất lập và nộp hai (02) bộ hồ sơ tại phòng Tài nguyên 

và Môi trường, hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị giao đất, thuê đất;  

- Văn bản xác nhận nhu cầu sử dụng đất của Ủy ban nhân dân phường, xã; 

- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất; 

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có). 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ giao đất, thuê đất cùng với 

việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình Ủy ban nhân dân 

quận, huyện quyết định. 

2. Trình tự thực hiện  

a) Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

cùng với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra về pháp lý khu đất, đối chiếu địa điểm 

đầu tư với quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất, xác định ranh giới khu đất dự 

kiến thu hồi, giao đất, cho thuê đất trên bản đồ. Thời hạn thực hiện không quá 03 (ba) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;  

b) Sau khi kiểm tra hồ sơ và thực địa, trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày 

làm việc, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục và trình Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định tại Điều 21 Quy định này 

và giao đất, cho thuê đất theo quy định. 

c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền ký quyết định thu hồi đất và giao đất hoặc thu hồi đất và cho thuê đất và 

gửi quyết định cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường. 

d) Cơ quan Tài nguyên và Môi trường, sau khi nhận Quyết định thu hồi đất và 

giao đất hoặc thu hồi đất và cho thuê đất, đối với trường hợp dự án thuê đất hoặc xin giao 

đất có nộp tiền sử dụng đất thì chuyển hồ sơ địa chính cho Sở Tài chính (cơ quan thường 

trực Hội đồng thẩm định giá đất thành phố) kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định về đơn giá thuê đất, đơn giá tiền sử dụng đất, Cục thuế thành phố để xác định 

miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (nếu có);  

  Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ địa 

chính do cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Sở Tài chính (cơ quan thường 

trực Hội đồng thẩm định giá đất thành phố) có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân 

dân thành phố quyết định về đơn giá thuê đất, đơn giá tiền sử dụng đất; Cục Thuế thành 

phố có trách nhiệm xác định miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy 

định. 

đ) Trường hợp dự án được nhà nước giao đất phải nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất 

thì trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận Quyết định giao đất, 

cho thuê đất của Ủy ban nhân dân thành phố, văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ 

quan Tài chính, cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông 

báo cho:  tổ chức được thuê đất ký hợp đồng thuê đất, tổ chức được Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, cơ quan Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa.   
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Trường hợp dự án được nhà nước giao đất không phải nộp tiền sử đất thì trong thời 

hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất của Ủy ban 

nhần dân thành phố, cơ quan Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức được giao 

đất nộp phí, lệ phí địa chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức bàn giao đất 

ngoài thực địa.   

Mục 5 

PHÊ DUYỆT, CÔNG KHAI PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

VÀ TÁI ĐỊNH CƯ; CHI TRẢ BỒI THƯỜNG, BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 23. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

1. Sau khi hoàn tất việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và công 

khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Trường hợp cơ quan thẩm định còn có ý kiến chưa thống nhất với phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư; trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được ý kiến thẩm định, Hội đồng bồi thường có trách nhiệm hoàn chỉnh 

phương án và trình cơ quan tài nguyên và môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện 

theo Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

3. Hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: 

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

b) Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bảng tổng hợp danh 

sách tái định cư và Bảng chiết tính kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

c) Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

(kèm file); 

4. Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

trình phê duyệt của cơ quan Tài nguyên và Môi trường thì Ủy ban nhân dân cấp thẩm 

quyền ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Điều 24. Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và thông báo nhận tiền bồi thường 

1. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã phổ biến và niêm yết 

công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

phường, xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định thu 

hồi đất (bản chính) cho người bị thu hồi đất; gửi thông báo nhận tiền (kèm theo bảng 
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chiết tính kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) và thời gian bàn giao mặt bằng đến 

từng hộ bị ảnh hưởng. 

2. Khi gửi thông báo nhận tiền phải có ký nhận, ghi rõ thời gian nhận. Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường và Ủy ban nhân dân phường, xã phải ghi vào sổ giao nhận và 

lưu theo dõi.  

3. Trường hợp thông báo nhận tiền đã gửi lần thứ nhất nhưng người bị thu hồi 

đất, người có tài sản gắn liền với đất không đến nhận tiền bồi thường thì sau 07 (bảy) 

ngày, (kể từ thời điểm nhận tiền được ghi trong thông báo nhận tiền), Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã gửi 

thông báo nhận tiền (lần 2).  

Điều 25. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư 

1. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, chủ 

trì phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người 

dân đầy đủ và đúng thời gian quy định; tạo điều kiện cho người dân được nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ thuận lợi và an toàn. 

Thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện sau 05 

(năm) ngày làm việc, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện xong việc 

niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.  

Khi chi trả tiền bồi thường, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải thu toàn bộ 

các giấy tờ về nhà, đất (bản chính) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để chỉnh lý 

hoặc thu hồi giấy tờ về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Đối với trường 

hợp chỉ chỉnh lý thì sau cơ quan thẩm quyền chỉnh lý xong, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường có trách nhiệm trả lại giấy tờ cho người bị thu hồi. 

2. Sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn chi trả tiền theo Thông 

báo nhận tiền bồi thường (lần 2), nếu người bị thu hồi đất, người có tài sản gắn liền với 

đất được bồi thường, hỗ trợ không đến liên hệ để nhận tiền thì Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường lập biên bản xác nhận và gửi tiền bồi thường, hỗ trợ vào Kho bạc Nhà nước 

để chờ xử lý.  

3. Trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không liên hệ được với người 

bị thu hồi đất, người có tài sản gắn liền với đất hoặc kiểm kê vắng chủ thì Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường phải niêm yết thông báo nhận tiền và thời gian bàn giao mặt bằng 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất bị thu hồi. 

Nếu sau 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày niêm yết thông báo lần đầu tiên 

mà người bị thu hồi đất, người có tài sản gắn liền với đất không đến nhận tiền thì Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường lập biên bản xác nhận và gửi toàn bộ số tiền bồi thường, 

hỗ trợ vào Kho bạc Nhà nước chờ xử lý.  

4. Những trường hợp đang tranh chấp thì phần tiền bồi thường, hỗ trợ tạm thời 

gửi Kho bạc Nhà nước, đến khi đã xác định đúng đối tượng hoặc giải quyết xong tranh 

chấp thì chi trả cho người được quyền thụ hưởng theo quy định. 
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5. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, 

Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có đất bị thu hồi thực hiện việc bố trí tái định cư theo 

phương án bồi thường được phê duyệt. 

Điều 26. Thời hạn bàn giao khu đất thu hồi 

Thời hạn người bị thu hồi đất phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-

CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP) và Điều 29 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 

1. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo 

phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường. 

Trường hợp việc bồi thường được thực hiện theo tiến độ thì chủ đầu tư được nhận 

bàn giao phần diện tích mặt bằng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ để triển 

khai dự án. 

2. Việc bàn giao đất giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và người có đất bị 

thu hồi phải lập thành biên bản và có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có 

đất bị thu hồi. 

Điều 27. Chuẩn bị và đăng ký đất, nhà tái định cư 

1. Các dự án có nhu cầu bố trí tái định cư, Chủ đầu tư và Tổ chức Phát triển quỹ 

đất thành phố có trách nhiệm chuẩn bị đủ diện tích đất hoặc nhà chung cư để bố trí tái 

định cư cho các hộ dân bị giải tỏa đi hẳn trong phạm vi dự án.  

2. Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm tổ chức cho đại diện chính 

quyền và nhân dân địa phương khu vực bị thu hồi đất được tìm hiểu, xem xét cụ thể 

khu tái định cư hoặc nhà chung cư được sử dụng bố trí tái định cư cho nhân dân địa 

phương đó; thông báo, niêm yết công khai về kế hoạch, phương án bố trí tái định cư 

trong phạm vi mình quản lý. 

3. Tổ chức Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm tổ chức việc đăng ký, bố 

trí đất tái định cư đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; thông báo, niêm yết công khai nội dung các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn, điều kiện, thứ tự ưu tiên, phương thức bố trí đất tái định cư tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân phường, xã nơi thu hồi đất và tại trụ sở cơ quan Tổ chức Phát triển quỹ đất 

thành phố trong suốt thời gian thực hiện dự án để nhân dân biết, thực hiện và giám sát. 

4. Khi đăng ký tái định cư, người được bố trí tái định cư xuất trình chứng minh 

nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh có giá trị pháp lý. 

Điều 28. Bàn giao đất, nhà tái định cư  

1. Khi thông báo cho người bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường có văn bản cam kết thời gian cụ thể thực hiện bàn giao đất, nhà tái định 

cư cho từng trường hợp. Trong thời gian chưa bàn giao đất, nhà tái định cư, Tổ chức 
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làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm bố trí nhà tạm hoặc cho thuê chung hoặc thanh 

toán tiền thuê nhà theo quy định. 

2. Trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không thực hiện bàn giao đất, 

nhà tái định cư đúng theo thời gian đã ghi trong văn bản cam kết, gây thiệt hại đến 

quyền lợi của người bị thu hồi đất, người bị thu hồi đất có quyền khởi kiện để đòi bồi 

thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Giao đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thủ tục liên 

quan đến việc giao đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ 

chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm lập thủ tục thu tiền sử dụng 

đất theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với cơ 

quan Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền 

về ban hành Quyết định giao đất cho từng trường hợp cụ thể được nhà nước bố trí đất 

tái định cư theo quy định. 

4. Sau khi có quyết định giao đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách 

nhiệm liên hệ, phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố 

hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại các quận, huyện để giải 

quyết thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.  

5. Khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người nhận xuất trình giấy 

chứng minh nhân dân. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp 

luật. 

Mục 6 

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT 

Điều 30. Thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

1. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế đối với trường 

hợp có Quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. 

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định cưỡng chế đối với trường 

hợp có Quyết định thu hồi đất do mình ban hành. 

Điều 31. Nguyên tắc, biện pháp cưỡng chế 

1. Nguyên tắc tổ chức cưỡng chế: 

a) Việc cưỡng chế thu hồi đất chỉ được tiến hành sau khi thực hiện đầy đủ trình 

tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành và 

đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 69/2009/NĐ-

CP. 
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b) Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành Quyết định thu hồi đất thì 

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành Quyết định cưỡng chế. Người 

bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành Quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại 

hoặc khởi kiện vụ án hành chính. 

2. Biện pháp cưỡng chế để thu hồi đất: 

a) Tháo dỡ nhà, công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất. 

b) Cưỡng chế đối với vật nuôi, cây trồng. 

c) Di chuyển tài sản (không thuộc diện bồi thường) ra khỏi khu vực đất bị thu 

hồi. 

d) Các biện pháp khác theo quy định pháp luật. 

Điều 32. Ban hành Quyết định cưỡng chế 

1. Thời điểm ban hành Quyết định cưỡng chế 

Sau 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn phải bàn giao đất bị thu 

hồi mà người bị thu hồi đất không bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

và sau khi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Ủy ban nhân dân phường, xã, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động thuyết phục nhưng người bị thu hồi đất 

không chấp hành việc bàn giao đất bị thu hồi cho Nhà nước, thì Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để xem xét 

ban hành Quyết định cưỡng chế. 

2. Nội dung Quyết định cưỡng chế: 

 Quyết định cưỡng chế bao gồm những nội dung sau: Ngày, tháng, năm ban hành 

Quyết định; căn cứ ban hành Quyết định; tên cơ quan ban hành Quyết định; họ tên, nơi 

cư trú (đối với hộ gia đình, cá nhân bị cưỡng chế), tên, địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức bị 

cưỡng chế); nội dung cưỡng chế; thời gian, địa điểm thực hiện; cơ quan được giao chủ 

trì thực hiện Quyết định cưỡng chế; cơ quan có trách nhiệm phối hợp; chữ ký của người 

đại diện cơ quan ban hành Quyết định, dấu của cơ quan ban hành Quyết định. 

3. Công bố Quyết định cưỡng chế thu hồi đất: 

Quyết định cưỡng chế phải được công bố vào trao cho người bị cưỡng chế trước 

khi thi hành 15 (mười lăm) ngày. Việc công bố quyết định cưỡng chế phải được lập 

thành biên bản ghi rõ thời hạn tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, người bị 

cưỡng chế, người chứng kiến ký tên vào biên bản. Trường hợp người bị cưỡng chế từ 

chối nhận quyết định cưỡng chế thì biên bản công bố phải nêu rõ lý do từ chối nhận 

quyết định. 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã 

niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, 

xã và điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

Điều 33. Thành lập Hội đồng cưỡng chế Quyết định thu hồi đất 
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Quá thời hạn phải bàn giao đất bị thu hồi mà người bị thu hồi đất không bàn giao 

đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền để xem xét thành lập Hội đồng cưỡng chế. 

1. Hội đồng cưỡng chế do Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập, bao gồm các 

thành viên sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng. 

b) Thành viên Hội đồng gồm đại diện các cơ quan: Công an; Thanh tra; Tài 

nguyên và Môi trường; Tư pháp; Xây dựng; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Ủy ban 

nhân dân phường, xã nơi có đất và một số ngành cùng cấp có liên quan. 

2. Hội đồng cưỡng chế do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, bao gồm các 

thành viên sau: 

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng. 

b) Thành viên Hội đồng gồm đại diện các cơ quan: Công an; Thanh tra; Tài 

nguyên và Môi trường; Tư pháp; Xây dựng; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Ủy ban 

nhân dân phường, xã nơi có đất và một số ngành cùng cấp có liên quan. 

3. Hội đồng cưỡng chế được thành lập theo từng dự án và tự giải tán sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 34. Tổ chức lực lượng và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

1. Sau khi giao trực tiếp Quyết định cưỡng chế hoặc niêm yết công khai Quyết 

định cưỡng chế mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất thì Ủy ban nhân dân quận, 

huyện chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật. 

2. Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện 

thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành. 

3. Khi thực hiện cưỡng chế để thu hồi đất, phải có đại diện Ban nhân dân thôn, 

tổ dân phố và người chứng kiến. Việc cưỡng chế phải được lập thành biên bản. Trong 

biên bản cần ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế; cơ quan chủ trì tiến hành 

cưỡng chế; đối tượng bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương nơi tiến hành 

cưỡng chế, người chứng kiến. 

4. Trong quá trình thực hiện cưỡng chế mà người bị cưỡng chế có hành vi chống 

đối, cản trở, gây rối trật tự công cộng thì Hội đồng cưỡng chế tiến hành lập biên bản và 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và việc tổ chức cưỡng 

chế vẫn tiến hành. 

5. Trường hợp cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế vắng mặt hoặc từ chối 

ký biên bản thì việc cưỡng chế vẫn tiến hành, nhưng phải có đại diện cơ quan tổ chức 

cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương, người chứng kiến ký vào biên bản và nêu 

rõ lý do. 

6. Khi thi hành Quyết định cưỡng chế để bàn giao đất mà trên đất có tài sản không 

thuộc trường hợp được bồi thường, người tổ chức cưỡng chế có trách nhiệm yêu cầu 

chủ sở hữu tài sản di chuyển tài sản ra khỏi khu vực bị cưỡng chế; trường hợp chủ sở 
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hữu tài sản không thực hiện thì lực lượng cưỡng chế có trách nhiệm đưa chủ sở hữu tài 

sản và tài sản ra khỏi khu vực bị cưỡng chế. 

7. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng cưỡng chế có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với Ủy dân dân nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại phường, 

xã nơi có đất thu hồi để việc tổ chức thực hiện trước, trong và sau khi cưỡng chế có kết 

quả tốt nhất. 

Điều 35. Bảo đảm trật tự, an toàn và xử lý tài sản trong quá trình thực hiện 

cưỡng chế 

1. Trước khi thực hiện việc cưỡng chế ít nhất là 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan 

được giao chủ trì thi hành Quyết định cưỡng chế phải có văn bản gửi đến cơ quan Công 

an cùng cấp yêu cầu bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn và xử lý tài sản trong quá 

trình thực hiện cưỡng chế. 

2. Khi có yêu cầu tham gia bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình cưỡng chế, 

lực lượng công an có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, chống người 

thi hành công vụ trong quá trình thi hành Quyết định cưỡng chế. 

3. Chi phí tổ chức cưỡng chế: 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng 

chế trình cơ quan có thẩm quyền (cơ quan phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư) phê duyệt. Kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được tính vào 

vốn đầu tư của dự án. 

4. Xử lý tài sản, vật kiến trúc, cây trồng và tài sản khác sau khi cưỡng chế thu 

hồi đất: 

a) Đối với nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và tài sản khác thuộc trường 

hợp được bồi thường, thì sau khi cưỡng chế sẽ tổ chức bán đấu giá. 

b) Đối với tài sản không thuộc trường hợp được bồi thường, thì sau khi cưỡng 

chế, Hội đồng cưỡng chế yêu cầu chủ sở hữu tài sản nhận lại tài sản. 

Trường hợp chủ sở hữu tài sản từ chối nhận tài sản, cơ quan tổ chức cưỡng chế 

phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản; thuê tổ chức, 

cá nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ban 

hành Quyết định cưỡng chế; thông báo địa điểm, thời gian chủ sở hữu tài sản nhận lại 

tài sản. Chủ sở hữu tại sản phải chịu các chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài 

sản. 

Quá thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà 

chủ sở hữu tài sản không đến nhận tài sản (trừ trường hợp có lý do chính đáng) thì tài 

sản đó được bán đấu giá theo quy định pháp luật. Số tiền thu được sau khi trừ các chi 

phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý tài sản sẽ được gửi tiết kiệm loại 

không kỳ hạn tại ngân hàng và thông báo cho chủ sở hữu tài sản biết để nhận khoản 

tiền đó. Đối với tài sản hư hỏng và không còn giá trị, cơ quan làm nhiệm vụ cưỡng chế 

tổ chức tiêu hủy theo quy định pháp luật và phải lập biên bản ghi rõ hiện trạng tài sản 

trước khi tiêu hủy. 
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5. Hộ gia đình, cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính về việc áp dụng biện pháp 

cưỡng chế theo quy định pháp luật. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Giải quyết khiếu nại 

1. Việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất 

đai, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP  và quy định giải quyết khiếu 

nại tại Luật Khiếu nại năm 2011. 

2. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực 

hiện quyết định thu hồi đất, trừ trường hợp có quyết định tạm đình chỉ thi hành của cơ 

quan có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Điều 35 Luật Khiếu nại năm 2011. 

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận 

việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng thực hiện quyết định thu hồi đất; cơ quan 

nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi đất phải có quyết định hủy bỏ quyết định thu 

hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). 

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu 

hồi đất là đúng pháp luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi 

đất. 

Điều 37. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng và các sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện Quy định này. 

Căn cứ vào trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trực 

thuộc có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

Quy định này không áp dụng hoặc không điều chỉnh đối với những dự án, hạng 

mục đang thực hiện dở dang trước ngày Qui định này có hiệu lực thi hành; chỉ áp dụng 

đối với các dự án, hạng mục mới.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các ngành, các 

cấp phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp 

với tình hình thực tế và quy định pháp luật./. 

 

                                       
 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 
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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: 29 /2013/QĐ-UBND 
               

      Đà Nẵng, ngày  09 tháng 9   năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết  

các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

        QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã 

hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội bố trí trong dự 

toán ngân sách hằng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 95/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

quy định mức chi phí công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Lao động  

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng 

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

 

                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                 CHỦ TỊCH 

 

                 Văn Hữu Chiến 
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Phụ lục 

Ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

( Ban hành kèm theo QĐ số 29 /2013/QĐ-UBND  ngày 09 tháng9 năm 2013  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
  

TT NỘI DUNG HỖ TRỢ MỨC CHI 
 

1 

Chi trả tiền điện thoại đường dây nóng cho 02 

máy điện thoại cố định (số 05113.550.550 và 

05113.550.770) 

Theo hóa đơn phát sinh thực tế 

2 Chi trả tiền điện thoại di động (0905.550.770) 300.000 đồng/tháng 
 

 

 

3 
 

Chi hỗ trợ làm việc kiêm nhiệm và ngoài giờ cho 

các thành viên trong Tổ tiếp nhận xử lý thông tin 

về người lang thang xin ăn và người tâm thần 

người lang thang theo mức khoán như sau: 

- Cán bộ thực hiện công tác hồ sơ, tiếp nhận thông 

tin và nhân viên lái xe: (mỗi ca trực 02 người gồm 

01 cán bộ xử lý và 01 nhân viên lái xe) 

+ Trực ngày thường 

+ Trực thứ bảy, chủ nhật  

+ Trực lễ, tết 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

80.000 đồng/người/ca trực 

100.000 đồng/người/ca trực 

150.000 đồng/người/ca trực 

 

4 

Chi xăng xe theo định mức quy định và số km 

thực tế của xe hoạt động; chi sửa chữa thường 

xuyên, bảo dưỡng định kỳ xe chuyên dụng và các 

khoản chi khác: Văn phòng phẩm, photo, mực in, 

họp giao ban liên quan khác trong công tác phục 

vụ của Tổ  
 

Thanh toán theo chế độ hiện 

hành và dự toán ngân sách 

được bố trí hằng năm 

 

5 

Chi phí cho công tác khảo sát, lập biên bản thiết 

lập hồ sơ, di lý đối tượng, chụp ảnh, bàn giao… 

- Đối tượng lang thang xin ăn 

+ Khảo sát, lập biên bản  và di lý tập trung  

+ Chụp ảnh, lập bảng ghi danh  

+ Chi cho công tác thiết lập hồ sơ 

+ Chi công tác làm vệ sinh, khám sức khoẻ 

- Đối tượng tâm thần  

+ Khảo sát lập biên bản và di lý tập trung  

 

 

 

80.000 đồng/đối tượng 

10.000 đồng/đối tượng 

10.000 đồng/ đối tượng 

15.000 đồng/đối tượng 

 

150.000 đồng/đối tượng 
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+ Chụp ảnh, lập bảng chi danh  

+ Chi cho công tác thiết lập hồ sơ 

+ Chi công tác làm vệ sinh, khám sức khoẻ 

+ Chi công tác bàn giao đối tượng cho bệnh viện 

10.000 đồng/đối tượng 

15.000 đồng/đối tượng 

20.000 đồng/ đối tượng 

20.000 đồng/đối tượng 
 

6 

 

Chi hỗ trợ tàu xe để đối tượng về lại địa phương 

nơi cư trú 

Thanh toán theo giá vé và 

phương tiện thông thường. 

Trường hợp chuyển trả theo 

đợt được thanh toán theo hợp 

đồng vận chuyển 

7 Chi hỗ trợ tiền ăn đi đường (không quá 02 ngày) 
 

20.000 đồng/đối tượng/ngày 

 

8 

Chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia trực tiếp chuyển 

trả đối tượng về lại địa phương ngoài thành phố 

(nếu có nghỉ lại qua đêm thì được thanh toán tiền 

thuê phòng ngủ theo quy định tại Quyết định số 

06/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2011 

của UBND thành phố Đà Nẵng. 
 

100.000 đồng/người/ngày 

9 

Thưởng cho tập thể, cá nhân phát hiện và thông 

báo cho Tổ thường trực 550 tập trung người lang 

thang xin ăn, biến tướng xin ăn, lợi dụng trẻ em 

hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật để bán 

hàng rong đeo bám chèo kéo khách.  

200.000 đồng/đối tượng 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 30 /2013/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 13   tháng 9 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã  

chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã 
 

 

                                                                        

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

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

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

 Căn cứ Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 

của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành 

lập, các đối tượng đào tạo, đào tạo bồi dưỡng của hợp tác xã; 

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài 

chính quy định việc 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; 

Căn cứ Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của 

Bộ Tài chính về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, 

các đối tượng đào tạo, đào tạo bồi dưỡng của hợp tác xã; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1554/STC-

QLNS ngày 07 tháng 9 năm 2013, 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn 

bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng theo phụ lục đính kèm. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng: 

1. Đối tượng được hỗ trợ khuyến khích thành lập hợp tác xã: là các cơ quan, đơn 

vị được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên của 
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các hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đại diện các hợp tác xã đăng ký hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

2. Đối tượng được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng bao gồm các chức danh trong Ban 

quản trị, Ban chủ nhiệm, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, xã viên làm công việc chuyên 

môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các hợp tác xã. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp 

dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Liên minh 

các Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND 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 

 

        Võ Duy Khương 
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                                                             PHỤ LỤC  

 

 

QUY ĐỊNH MỨC CHI SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ CHUẨN BỊ THÀNH LẬP,  

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CỦA HTX 

 

(Kèm theo Quyết định số: 30 /2013/QĐ-UBND ngày  13  tháng 9 năm 2013 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
    

Stt Nội dung chi  Đơn vị tính  Mức chi  

I Hỗ trợ khuyến khích thành lập HTX    

1 Chi tổ chức các lớp hướng dẫn tập trung    

1.1 Chi thù lao giảng viên (một buổi giảng được tính 5 tiết học)  

- Giảng viên, báo cáo viên là UV TW Đảng, Bộ trưởng, 

Bí thư tỉnh ủy và chức danh tương đương  

đồng/buổi  1.000.000 

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch 

HĐND và UBND thành phố, Phó Bí thư tỉnh ủy và các 

chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp, 

tiến sĩ khoa học 

đồng/buổi  800.000 

- Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó Chủ tịch HĐND và 

UBNG cấp tỉnh, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, 

Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, 

Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; Phó 

giáo sư, tiến sỹ, giảng viên chính thức. 

đồng/buổi  600.000 

- Giảng viên. báo cáo viên còn lại là CBCCVC công tác 

tại cơ quan, đơn vị ở TW và cấp tỉnh (ngoài 03 đối 

tượng nêu trên) 

đồng/buổi  500.000 

- Giảng viên. báo cáo viên còn lại là CBCCVC công tác 

tại cơ quan. đơn vị ở cấp huyện và tương đương trở 

xuống. 

đồng/buổi  300.000 

 

 

1.2 

 

 

Phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng 

viên    

Thực hiện theo phần I. 

II, III, IV, V mục A 

phụ lục ban hành QĐ 

số 06/2011/QĐ-

UBND (*) 

1.3 Nước uống cho học viên  đồng/người/

ngày  

10.000 

 

1..4 

 

Chi khí khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức lớp 

 Theo hóa đơn chứng 

từ chi hợp pháp , hợp 

lệ  

 

 

2 

 

 

Chi thông tin tuyên truyền. phổ biến kiến thức về 

HTX 

 Theo hóa đơn chứng 

từ chi hợp pháp, hợp 

lệ và trong phạm vi dự 
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toán được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt  

3 Chi tư vấn trực tiếp    

3.1 Đối với hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là CBCC   

- Thù lao (hướng dẫn trực tiếp)  đồng/giờ 15.000 

- Chi phí đi lại    

+ Trường hợp đi về trong ngày  đồng/ngày  15.000 

 

 

+ 

 

 

Trường hợp đi tư vấn ở xa  

 Thực hiện theo phần I, 

II mục A phụ lục ban 

hành QĐ số 

06/2011/QĐ-UBND 

(*) 

3.2 Đối với CBCC thực hiện nhiệm vụ tư vấn    

- Chi bồi dưỡng (một buổi tính bằng 4 giờ làm việc) đồng/buổi  50.000 

II Hỗ trợ đào tạo. bồi dưỡng các đối tượng của HTX    

1 Hỗ trợ cho các chức danh HTX   

 

- 

 

Hỗ trợ tiền vé tàu, xe đi và về  (bao gồm cả vé đò. vé phà nếu có) từ 

trụ sở HTX đến cơ sở đào tạo. 

Thanh toán bằng giá 

vé tàu ngồi cứng hoặc 

phương tiện vận tải 

công cộng thông 

thường khác 

- Hỗ trợ kinh phí mua giáo trình. tài liệu trực tiếp phục vụ chương trình 

khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo) 

Theo hóa đơn chứng 

từ chi hợp pháp , hợp 

lệ  

2 Hỗ trợ kinh phí cho cơ quan tổ chức lớp học   

 

- 

 

Thuê hội trường. phòng học (nếu có ) 

 Theo hóa đơn chứng 

từ chi hợp pháp , hợp 

lệ  

- Chi in chứng chỉ , giấy chứng nhận tốt nghiệp, văn phòng phẩm, thuê 

phương tiện. trang thiết bị phục vụ tổ chức lớp học 

Theo hóa đơn chứng 

từ chi hợp pháp , hợp 

lệ  

- Chi nước uống cho học viên  đồng/người/

ngày  

10.000 

- Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên, phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiên đi lại, thuê phòng nghỉ 

cho giảng viên  (mức chi theo phần I- khoản 1 nêu trên) 

 

 

- 

 

 

Chi tổ chức tham quan. khảo sát thuộc chương trình 

khóa học  

 Căn cứ tình hình thực 

tế và tùy theo khả 

năng cân đối ngân 

sách. thành phố sẽ 

xem xét hỗ trợ  
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2.3 Chi biên soạn chương trình. giáo trình. tài liệu phục vụ giảng dạy và 

học tập  

 

- Chi xây dựng chương trình khung   

+ Biên soạn chương trình đồng/tiết  20.000 

+ Sửa chữa và biên tập tổng thể đồng/tiết  15.000 

+ Thẩm định nhận xét  đồng/tiết  10.000 

- Chi xây dựng chương trình môn học   

+ Chi biên soạn chương trình môn học đồng/tiết  70.000 

+ Chi sửa chữa và biên tập tổng thể đồng/tiết  25.000 

+ Chi thẩm định nhận xét  đồng/tiết  15.000 

- Chi biên soạn giáo trình:   

+ Viết giáo trình đồng/trang 

chuẩn 

45.000 

+ Sửa chữa và biên tập tổng thể đồng/trang 

chuẩn 

25.000 

+ Thẩm định nhận xét  đồng/trang 

chuẩn 

20.000 

 

- 

 

Chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và chương trình môn học, 

giáo trình 

Bằng 30% mức chi 

xây dựng chương 

trình. biên soạn trên  

    

 

Ghi chú: (*) Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 08/2/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng  

về ban hành mức chi công tác phí và hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn thành phố. 
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VĂN BẢN KHÁC 

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: 5194 /QĐ-UBND     Đà Nẵng, ngày 29    tháng 7 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, 

cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính 

phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND tại kỳ họp thứ 7 

HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; 

Theo đề nghị của Cục Thuế thành phố tại Tờ trình số 3424/TTr-CT ngày 22 

tháng 7 năm 2013, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá 

nhân được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở và cho nợ tiền sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

1. Các trường hợp nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày 

có hiệu lực thi hành Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ): 

a) Trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng trước thời điểm ngày 01 

tháng 7 năm 2007 (kể cả những trường hợp đã ký lại hoặc chưa ký lại Hợp đồng, phụ 

lục Hợp đồng để quy ra nợ bằng tiền), tính theo các bước: 

- Quy đổi nợ vàng thành tiền: căn cứ số lượng vàng còn nợ tính đến thời điểm 

ngày 01 tháng 7 năm 2007 và giá vàng 98% tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2007 

là 1.260.000 đồng/chỉ để xác định số tiền nợ tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2007 

(số tiền nợ = số lượng vàng còn nợ x đơn giá vàng 1.260.000 đồng/chỉ). 

- Tính tổng số tiền còn nợ: lấy số tiền đã tính toán như trên cộng thêm tiền lãi 

theo mức lãi suất 1%/tháng. Thời gian tính lãi: từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến ngày 

15 tháng 6 năm 2013. Không thực hiện tính lãi suất kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2013. 
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b) Trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% đã ký hợp đồng nợ tiền 

sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2011, 

tính theo các bước: 

- Xác định số nợ bằng tiền: quy đổi số lượng vàng đang nợ thành tiền theo giá 

vàng tại thời điểm ghi nợ (tức là số tiền nợ gốc). 

- Tính tổng số tiền còn nợ: lấy số tiền đã tính toán như trên cộng thêm tiền lãi 

theo mức lãi suất 1%/tháng. Thời gian tính lãi: từ ngày ký hợp đồng nợ đến ngày 15 

tháng 6 năm 2013. Không thực hiện tính lãi suất kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2013. 

c) Chế độ thu nợ: nếu thực hiện trả nợ trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì thu 

nợ theo số tiền được xác định tại điểm a và b như trên; đồng thời, được áp dụng chính 

sách khuyến khích trả nợ sớm được quy định tại Điều 2, Quyết định này. Nếu trả nợ kể 

từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 trở đi thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất 

theo giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm trả nợ. 

2. Các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (thực 

hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 

của Chính phủ), cụ thể: 

a) Đối với trường hợp đang còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% và ký hợp 

đồng ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 đến trước ngày 15 tháng 6 

năm 2011: thực hiện quy đổi số lượng vàng đang nợ thành tiền theo giá vàng tại thời 

điểm ghi nợ (tức số tiền nợ gốc). 

b) Đối với các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất và ký hợp đồng ghi nợ kể từ 

ngày 15 năm 6 năm 2011 trở về sau: xác định số nợ tiền sử dụng đất bằng tiền ghi trên 

hợp đồng giao quyền sử dụng đất. 

c) Chế độ thu nợ: nếu trả nợ trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày ký hợp 

đồng nợ tiền sử dụng đất thì thu theo số tiền ghi nợ (hoặc còn nợ). Trường hợp, trả nợ 

sau 05 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất 

phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm trả 

nợ. 
 

Điều 2. Chính sách khuyến khích trả nợ sớm áp dụng đối với trường hợp nợ tiền 

sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2011: 

1. Nếu trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày ban hành Quyết định này đến ngày 31 

tháng 12 năm 2013: được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 50% tổng số tiền lãi phát sinh. 

2. Nếu trả nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi: không thực hiện hỗ trợ giảm 

50% tổng số tiền lãi phát sinh như trên. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất khuyến khích trả nợ sớm với mức giảm 

0,5%/mỗi tháng trả nợ trước hạn (tính trên tổng số tiền nợ được tính đến ngày 15 tháng 

6 năm 2013) so với thời điểm ngày 01 tháng 3 năm 2016. 

3. Chính sách này được áp dụng đối với trường hợp trả hết nợ và trả một phần 

nợ tiền sử dụng đất. Riêng đối với trường hợp trả nợ một phần thì số tiền giảm để 

khuyến khích trả nợ sớm được tính theo tỷ lệ trên cơ sở số tiền trả và số tiền nợ. 
 

Điều 3. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn triển 

khai thực hiện thu nợ tiền sử dụng đất, chính sách khuyến khích trả nợ sớm theo quy 

định tại Điều 1 và Điều 2, Quyết định này; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 
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thành phố kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các Ban quản lý dự án, các Ban giải toả đền 

bù các dự án đầu tư xây dựng và các Công ty được giao nhiệm vụ quản lý, thu tiền sử 

dụng đất tổ chức thực hiện đúng nội dung quy định tại Quyết định này. 

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 và 

thay thế Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của UBND thành 

phố Đà Nẵng. 

 

  Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, 

Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Đà Nẵng, Trưởng ban các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Công ty được giao nhiệm 

vụ quản lý, thu tiền sử dụng đất; Trưởng ban các Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư 

xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân liên quan căn cứ 

Quyết định này thực hiện./. 

  
                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 5597/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày  15  tháng 8 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án “Phát triển mô hình siêu thị đặc sản và sản phẩm  

thủ công – mỹ nghệ truyền thống thành phố Đà Nẵng và  

khu vực miền Trung - Tây Nguyên” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ số 04/VPBCĐWTO-TTTT ngày 18/10/2011 đã ký 

giữa Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO và UBND thành phố Đà Nẵng 

(Sở Công Thương); 

Căn cứ Quyết định số 8348/QĐ-UBND ngày 26/9/2011của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc phê duyệt Tài liệu thiết kế dự án thành phần (Văn kiện dự án) “Tăng 

cường năng lực cho Trung tâm WTO của Đà Nẵng nhằm hỗ trợ cho quá trình hội nhập 

tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận”; 

Căn cứ Quyết định 10344/QĐ-UBND ngày 02/12/2011của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng 

lực cho Trung tâm WTO của Đà Nẵng nhằm hỗ trợ cho quá trình hội nhập tại Đà Nẵng 

và các tỉnh lân cận”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố tại Tờ trình số 1108/TTr-

SCT ngày 11/8/2013 và của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển mô hình siêu thị đặc sản và sản phẩm thủ 

công – mỹ nghệ truyền thống thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung Tây Nguyên” 

với những nội dung chính như sau: 

I. Quan điểm, mục tiêu  

1. Quan điểm 

 - Thống nhất quan điểm nhận thức, xác định hoạt động thương mại dịch vụ và 

sản xuất thủ công – mỹ nghệ truyền thống có vai trò rất quan trọng, tác động lớn đến 

phát triển sản xuất, bảo đảm tiêu dùng, tạo công ăn việc làm và an sinh xã hội. 

 - Huy động hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ hiệu quả các hộ kinh doanh thương 

mại dịch vụ, sản xuất hàng thủ công – mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng, mở rộng, lan tỏa  đến các địa phương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. 

 2. Mục tiêu tổng quát 
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 Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh TMDV 

và TC-MN truyền thống tồn tại vững chắc trong bối cảnh thực hiện các cam kết hội 

nhập kinh tế quốc tế; chiếm lĩnh tốt thị trường khách du lịch. Thị phần của thương mại 

dịch vụ truyền thống được duy trì;  Tạo công ăn việc làm trong ngành TMDV truyền 

thống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.  

 3. Mục tiêu cụ thể 

 Xây dựng mô hình siêu thị đặc sản và sản phẩm thủ công - mỹ nghệ truyền 

thống thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên, dưới đây tạm gọi là 

Trung tâm giới thiệu và phân phối sản phẩm truyền thống (TTGT&PP SPTT). 

 II. Các nội dung cơ bản của Đề án 

 1. Mô hình pháp lý của Trung tâm 

 - Thành lập các pháp nhân theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; hoặc Hợp 

đồng hợp tác kinh doanh - BCC (Các bên tham gia thành lập Ban Điều phối để điều 

hành hợp đồng. Ban Điều phối có chức năng tương tự như Hội đồng quản trị của công 

ty liên doanh; Quy chế hoạt động của Ban Điều phối được nêu rõ trong hợp đồng hợp 

tác kinh doanh); hoặc mô hình Hợp tác công tư (PPP). 

 - Thời hạn hoạt động của Trung tâm GT&PP SPTT:  10 – 15 năm tuỳ theo tính 

toán của các chủ đầu tư về vốn, khả năng thu hồi vốn. 

 2. Quy mô ngành nghề kinh doanh tại Trung tâm: Gồm các khu chức năng: 

- Khu kinh doanh các sản phẩm đặc sản, thủ công- mỹ nghệ truyền thống (áp 

dụng phương thức bán hàng thanh toán tập trung) gồm: 

+ Các gian hàng bán hàng đặc sản và hàng thủ công – mỹ nghệ 

+ Khu trò chơi dân gian, nghề dân gian, triển lãm tranh, tượng ngoài trời 

+ Khu sản xuất mẫu, sản xuất thử nghiệm và sản xuất cung cấp trực tiếp cho theo 

yêu cầu của khách hàng 

 - Khu kinh doanh các dịch vụ phụ trợ gồm: 

+ Nhà hàng ăn uống, giải khát. 

+ Quầy dịch vụ du lịch (quầy đặt vé du lịch, vé máy bay, quầy đổi tiền ngân 

hàng...) 

+ Khu thư giãn và chăm sóc sức khỏe (dịch vụ mát xa, trạm y tế...) 
 

3. Địa điểm thành lập Trung tâm:  

 Địa điểm thành lập Trung tâm cần đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau: 

 - Đáp ứng các điều kiện về môi trường phù hợp cho đặc điểm của hoạt động du 

lịch. 

 - Nằm trong chuỗi liên kết với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nhằm tạo 

chuỗi bản lẻ lớn trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

 - Thuận tiện về mặt hạ tầng - đường xá, có bãi đỗ xe du lịch, mạng lưới giao 

thông xung quanh cơ sở cũng phải đảm bảo cho việc ra vào của xe.  

 - Chi phí thuê mặt bằng và địa điểm phù hợp với khả năng đầu tư  của các doanh 

nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, bán lẻ các sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ truyền 
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thống, góp phần hạ thấp chi phí lưu thông - bán hàng; bảo đảm giá cả hàng hoá- dịch 

vụ hấp dẫn đối với khách du lịch.   

 Các phương án lựa chọn địa điểm 

 (1) Giai đoạn từ năm 2013 đến năm  2025:  

 Nghiên cứu sử dụng một phần diện tích Trung tâm Hội chợ - Triển lãm thành 

phố Đà Nẵng tại số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ,  TP. Đà Nẵng.  

 Việc sử dụng mặt bằng của Trung tâm Hội chợ Triển lãm phải đáp ứng yêu cầu:  

Không ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức các sự kiện, hội chợ tổ chức tại Trung tâm – 

công năng chính của Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố; xã hội hóa nguồn vốn 

đầu tư thành lập Trung tâm GT&PPSPTT, không sử dụng vốn từ ngân sách thành phố, 

song vẫn đảm bảo duy trì  sự tham gia quản lý, điều hành trực tiếp của Nhà nước (thông 

qua Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ) đối với Trung tâm GT&PPSPTT. 

 (2) Giai đoạn sau năm 2025:   

 Tùy theo khả năng và tình hình triển khai thực tế, có thể lựa chọn địa điểm khác 

để mở rộng đầu tư, xây dựng cơ sở mới dựa trên các nguồn lực sẵn có và khả năng bố 

trí mặt bằng của thành phố, trong đó ưu tiên một địa điểm nằm trên trục đường Đông 

– Tây từ Đà Nẵng đi Bà Nà; hoặc địa điểm cạnh Khu du lịch Bà Nà; hoặc một địa điểm 

tại bán đảo Sơn Trà.  

 4. Một số giải pháp để triển khai thực hiện Đề án 

 4.1. Giải pháp về chính sách hỗ trợ và sự tham gia của chính quyền thành phố 

trong việc tổ chức, vận hành Trung tâm GT&PPSPTT 

 - Chính sách ưu đãi và ổn định về tiền thuê đất, thuê mặt bằng. 

 - Cơ chế kiểm soát về chất lượng hàng hoá, dịch vụ. 

 - Chính sách ưu đãi về giá các dịch vụ công cộng bằng với mức giá cho cơ quan 

hành chính sự nghiệp. 

- Ưu đãi về thuế: Thực hiện chế độ miễn, giảm thuế thu nhập Doanh nghiệp cho 

doanh nghiệp đầu tư, cải tạo hạ tầng cho Trung tâm như chính sách đầu tư chợ loại 1; 

miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh hàng hoá trong Trung 

tâm theo quy định chung; hỗ trợ các điều kiện cần thiết về thủ tục, chính sách để áp 

dụng chế độ hoàn thuế VAT cho hàng hoá khách du lịch quốc tế mua sắm tại Trung 

tâm theo quy định của Nhà nước. 

4.2. Giải pháp về lựa chọn nhà đầu tư  

Nhà đầu tư được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chi cơ bản sau (trong giai đoạn 

2013 – 2025): 

- Kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự trong lĩnh vực phục vụ khách du 

lịch, ăn uống dịch vụ hoặc bán lẻ; 

- Năng lực tài chính, năng lực nhân sự; 

- Có quan hệ tốt và sâu rộng đối với các hãng lữ hành, các cơ sở lưu trú. 
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Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như hình thức tuyển chọn nhà thầu 

của dự án Hợp tác Công tư (PPP). 

4.3. Giải pháp về công nghệ quản lý, điều hành áp dụng tại Trung tâm 

GT&PPSPTT 

- Áp dụng hệ thống kiểm soát, giám sát chất lượng và xuất xứ hàng hoá theo 

cam kết của các chủ hàng và hệ thống theo dõi, giám sát thường xuyên của Trung tâm 

GT&PPSPTT; 

- Áp dụng hệ thống thanh toán tập trung, thanh toán sử dụng POS phục vụ yêu 

cầu kiểm soát chất lượng hàng hoá, bán đúng giá niêm yết, hàng TCMN truyền thống 

có xuất xứ rõ ràng, hàng nhập khẩu vào Trung tâm; tạo thuận lợi cho việc thực hiện 

các chính sách như hoàn thuế VAT cho khách du lịch quốc tế, thanh toán – đặt hàng 

điện tử…nhằm hấp dẫn du khách; 

- Thiết kế nhà trưng bày theo mẫu quy định không ảnh hưởng đến cảnh quan 

chung của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng; 

- Các hoạt động của Trung tâm GT&PP SPTT đảm bảo không gây ô nhiễm môi 

trường và cảnh quan chung của khu vực. 

 5. Lộ trình và phân công tổ chức thực hiện Đề án 

 5.1. Lộ trình thực hiện Đề án 

 a. Giai đoạn 2013 – 2020 

 (1) Xác định chủ trương đầu tư: Sở Công Thương tham vấn các ban, ngành có 

liên quan soạn thảo và trình xin chủ trương của UBND thành phố các vấn đề sau: 

- Xác định rõ ranh giới, quy mô diện tích trong khu Trung tâm Hội chợ- Triển 

lãm Đà Nẵng được sử dụng để thành lập Trung tâm GT&PPSPTT 

- Đề xuất cơ chế về định giá thuê mặt bằng. 

- Xác định danh mục các ngành nghề, dịch vụ được phép kinh doanh trong Trung 

tâm GT&PP SPTT.  

- Các chính sách hỗ trợ đối với những hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia kinh 

doanh trong Trung tâm (về giá dịch vụ hạ tầng, thuế…) 

- Các  công nghệ quản lý, bán hàng hiện đại cần áp dụng trong Trung tâm 

GT&PP SPTT 

(2) Tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư 

Sau khi có chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương chỉ 

đạo Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng tìm kiếm và lựa chọn đối 

tác phù hợp, căn cứ vào các định hướng chính của UBND thành phố đối với Trung tâm 

GT&PP SPTT;  các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam về đầu tư; năng lực, 

kinh nghiệm của đối tác đầu tư, căn cứ tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu tại khoản 4.2 

Điều này. 

 (3) Triển khai dự án đầu tư 

 - Đàm phán, ký kết Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
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- Đăng ký Kinh doanh hoặc xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư 

- Góp vốn 

- Triển khai hoạt động 

b. Giai đoạn sau năm 2025 

Giai đoạn sau năm 2025, tuỳ theo khả năng và tình hình, Trung tâm GT&PP 

SPTT có thể lựa chọn địa điểm khác để mở rộng đầu tư hoặc xây dựng cơ sở mới dựa 

trên các nguồn lực sẵn có (vốn, công nghệ của Trung tâm) và khả năng bố trí mặt bằng 

của chính quyền thành phố. 

 

 5.2. Trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành và UBND các quận, huyện 

 a. UBND thành phố 

 - Văn bản chấp thuận về mặt chủ trương cho Công ty Quản lý Hội chợ Triển lãm 

và các Chợ Đà Nẵng được tìm kiếm đối tác liên kết, liên doanh triển khai thực hiện mô 

hình Trung tâm GT&PP SPTT.  

- Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho Dự án Trung tâm GT&PPSPTT với các điều 

kiện ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư và quy định pháp luật hiện hành liên quan.  

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho dự 

án. 

b. Sở Công Thương  

- Chỉ đạo và hướng dẫn Công ty Quản lý Hội chợ Triển lãm và các Chợ triển 

khai thực hiện Đề án.  

- Chỉ đạo Công ty Quản lý Hội chợ Triển lãm và các chợ tìm kiếm nhà đầu tư, 

vận hành Trung tâm GT&PPSPTT, đàm phán Hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Phối hợp với các ban, ngành  và UBND cấp quận, huyện trong việc vận động 

các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm và dịch vụ truyền thống tham 

gia vào Trung tâm GT&PP SPTT; 

c. Công ty Quản lý Hội chợ Triển lãm và các chợ Đà Nẵng: Là đối tác chính của 

nhà đầu tư trong triển khai Đề án (giai đoạn 2013 – 2025) và đóng vai trò đại diện 

chính quyền thành phố trong việc điều hành Trung tâm. Công ty trực tiếp tìm kiếm đối 

tác có năng lực, kinh nghiệm để tham gia đầu tư, vận hành Trung tâm GT&PP SPTT; 

cử cán bộ có năng lực tham gia đàm phán các thoả thuận hợp tác kinh doanh và quản 

lý, điều hành Trung tâm GT&PP SPTT; Tính toán và bố trí hợp lý các kết nối dịch vụ 

hạ tầng điện, nước, viễn thông, phòng cháy chữa cháy, bãi đỗ xe... phục vụ hoạt động 

của Trung tâm.  

d. Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc tìm kiếm, tuyển chọn đối tác cho 

Trung tâm GT&PP SPTT;  

- Đưa nội dung giới thiệu về Trung tâm GT&PP SPTT vào các chương trình 

quảng bá về du lịch của thành phố.  
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e. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao 

thông Vận tải  

- Hỗ trợ  thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép thành lập Trung 

tâm dưới hình thức liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh;   

- Bố trí và hỗ trợ triển khai các thủ tục đảm bảo các điều kiện cần thiết về hạ 

tầng có liên quan đến bố trí mặt bằng, cấp phép xây dựng, giao thông (bến thuyền, các 

tuyến vận tải công cộng, bãi đỗ xe…) cho hoạt động của Trung tâm GT&PP SPTT. 

f. UBND các quận, huyện và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề 

Phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh 

sản phẩm truyền thống tham gia vào Trung tâm GT&PP SPTT. 
  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Đề án đảm 

bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. 

 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: Công Thương, 

Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
                            KT.CHỦ TỊCH 

                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

                        

                             

                          Phùng Tấn Viết     
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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: 5723 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  19  tháng  8  năm 2013 
 

 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Phê duyệt Đề án Phát triển các khu phố chuyên doanh  

và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 11016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2011 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 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 2012; 

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 

dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”;  

Căn cứ Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 06 ngày 6 năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh danh mục Đề án giao cho các Sở, ban, ngành; 

Căn cứ Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án 

quy hoạch năm 2013; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

1013/TTr-SCT ngày 25 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà 

Nẵng, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm 

mua sắm phục vụ du lịch”, với các nội dung chính sau: 

1. Mục tiêu phát triển 

- Hình thành 16 khu phố chuyên doanh gồm: 06 khu phố chuyên doanh hàng hóa 

và 10 khu phố chuyên doanh dịch vụ phục vụ du lịch, tập trung kinh doanh các mặt 

hàng đặc trưng, dịch vụ du lịch đảm bảo về chất lượng, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn 

giao thông cho khách đến tham quan, mua sắm.   
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- Khuyếch trương, chỉnh trang các trung tâm mua sắm hiện có; từng bước hình 

thành trung tâm mua sắm, ẩm thực lớn của thành phố để phục vụ khách du lịch. Tập 

trung phát triển hệ thống các trung tâm mua sắm phục vụ du khách trong và ngoài nước 

một cách hợp lý theo hướng tăng số lượng, nâng cao về quy mô và tăng dần chất lượng. 

2. Định hướng phát triển 

2.1. Định hướng phát triển các khu phố chuyên doanh 

 * Năm 2013-2014 triển khai thực hiện thí điểm 06 khu phố chuyên doanh:  

- Phố thời trang (áo quần, giày dép, kính mắt, các loại vải, mỹ phẩm, trang sức...) 

gồm 02 khu phố tại các tuyến đường:  

+ Lê Duẩn. 

+ Phan Chu Trinh (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Linh). 

- Phố điện tử - kỹ thuật số (máy tính, điện thoại di động, máy ảnh, các sản phẩm 

điện tử khác) gồm 02 khu phố tại các tuyến đường: 

+ Hoàng Diệu (đoạn từ khách sạn Thái Bình Dương đến đường Nguyễn Văn 

Linh). 

+ Hàm Nghi (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Văn Linh). 

- Phố mỹ nghệ: đường Trường Sa (đoạn từ khách sạn Hyatt đến ngã 3 đường 

Non Nước và đường Trường Sa). 

- Phố ẩm thực hải sản: đường Trường Sa - Hoàng Sa (đoạn từ đường Phạm Văn 

Đồng đến đường Nguyễn Văn Thoại).  

* Năm 2015-2020 triển khai thực hiện 10 khu phố chuyên doanh: 

- Phố mỹ nghệ: đường Huyền Trân Công Chúa (Sau khi Công viên văn hóa Ngũ 

Hành Sơn được hình thành sẽ tổ chức các khu phố chuyên doanh mặt hàng này theo 

quy hoạch của Công viên). 

- Phố dịch vụ du lịch và trung tâm mua sắm (giải khát, cafe, bar, khách sạn, nhà 

nghỉ, resort, nhà hàng, dịch vụ lữ hành, dịch vụ giải trí, nghỉ ngơi, gym & spa... và 

trung tâm mua sắm) gồm 08 khu phố tại các tuyến đường: 

+ Bạch Đằng. 

+ Trần Hưng Đạo (kể cả đường Trần Hưng Đạo nối dài). 

+ Nguyễn Tất Thành. 

+ Võ Văn Kiệt. 

+ Phạm Văn Đồng. 

+ Hồ Nghinh. 

+ Hồ Xuân Hương. 

+ Hoàng Sa - Trường Sa (các đoạn còn lại). 
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- Khu phố sản phẩm lưu niệm, quà tặng: cuối đường Bạch Đằng, đường Như 

Nguyệt và khu vực gần cầu đi bộ (sau khi cầu đi bộ xây dựng xong). 

 2.2. Định hướng phát triển các trung tâm mua sắm phục vụ du lịch 

* Năm 2013-2014 triển khai thực hiện thí điểm tại các khu mua sắm:  

- Kết nối các tour du lịch để đưa khách du lịch đến 06 trung tâm mua sắm lớn 

của thành phố gồm:  

+ Trung tâm thương mại Dragon Vĩnh Trung - Siêu thị Big C. 

+ Siêu thị Lotte Mart. 

+ Siêu thị Coopmart.  

+ Siêu thị Metro. 

+ Chợ Cồn. 

+ Chợ Hàn.  

Ngoài ra, chọn chợ Cồn, chợ Hàn để đầu tư, sắp xếp mỗi chợ một khu kinh doanh 

hàng đặc sản, quà tặng, mỹ nghệ từ các tỉnh thuộc Tam giác di sản (theo tỷ lệ Đà Nẵng 

50% - Hội An, Mỹ Sơn (Quảng Nam) 25% - Cố đô Huế 25%) phục vụ du khách tham 

quan mua sắm theo hướng chợ truyền thống văn minh (mỗi chợ từ 5-10 gian hàng 

riêng).  

- Phát triển mới khu chuyên doanh các mặt hàng đặc sản và sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ tại bến xe Đà Nẵng. 

* Năm 2015-2020 

- Phát triển mới khu chuyên doanh các mặt hàng đặc sản và sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ tại nhà ga mới Đà Nẵng và chợ Hòa Khánh.   

- Khuyến khích và đầu tư khu mua sắm, bày bán các loại hàng hóa chất lượng 

cao, các sản phẩm lưu niệm, quà tặng phục vụ du khách. Hình thành khu ẩm thực lớn 

“Tam giác di sản” tập trung các món ẩm thực đặc trưng của 3 địa phương: Đà Nẵng, 

Quảng Nam và Huế được bố trí theo kiểu buffet, phục vụ điểm tâm sáng và ăn tối và 

có khu bán hàng lưu niệm, quà tặng; sân khấu biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền 

thống gồm tuồng, hát dân ca liên khu V, bài chòi và nhã nhạc cung đình Huế vào buổi 

tối. 

- Thúc đẩy đầu tư để hoàn thành 05 khu mua sắm, trung tâm mua sắm mới như: 

Trung tâm mua sắm thế giới (Word Trade Center); Khu phức hợp thương mại dịch vụ 

cao tầng tại khu đất mặt tiền các đường Hùng Vương - Ngô Gia Tự - Lê Duẩn - Triệu 

Nữ Vương; Trung tâm mua sắm Golden Mart; Trung tâm Meriden Viễn Đông và Trung 

tâm mua sắm Nguyễn Kim Đà Nẵng.  
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- Quy hoạch một số khu đất gần cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, các vị trí giao thông 

thuận lợi để xúc tiến kêu gọi đầu tư trung tâm mua sắm phục vụ du lịch. 

3. Các giải pháp phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua 

sắm phục vụ du lịch 

3.1. Giải pháp tuyên truyền, huy động nguồn lực, thu hút vốn đầu tư phát 

triển 

* Đối với các khu phố chuyên doanh 

- Công bố chủ trương của UBND thành phố trong việc phát triển các khu phố 

chuyên doanh, trung tâm mua sắm phục vụ du lịch đến người dân thông qua các trang 

web điện tử, báo chí, truyền hình.  

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, hoạt động tiếp thị, quảng cáo, xây 

dựng các tour, tuyến du lịch để quảng bá các khu phố, đồng thời tìm kiếm khách hàng 

đến với khu phố. 

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên khu phố chuyên doanh phải xây dựng ý 

thức về một cộng đồng kinh doanh uy tín, trong quan hệ thương mại bảo đảm các cam 

kết về chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng. Xây dựng các mối quan hệ giữa nhà sản 

xuất - nhà kinh doanh ở phố chuyên doanh - các nhà tuyên truyền quảng bá sản phẩm 

hàng hoá. 

- Nghiên cứu cơ chế chính sách cho các cửa hàng chuyển đổi ngành nghề sang 

kinh doanh các mặt hàng thuộc khu phố. 

* Đối với các trung tâm mua sắm phục vụ du lịch 

- Xây dựng chính sách thu hút các nhà phân phối trong và ngoài nước, nhất là các 

tập đoàn, công ty bán buôn, bán lẻ lớn của nước ngoài theo hướng khuyến khích đầu 

tư trung tâm mua sắm quy mô lớn; đối với các siêu thị quy mô nhỏ, vừa ưu tiên các 

doanh nghiệp bán lẻ trong nước đầu tư. 

 - Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong quá trình cấp giấy phép; tiến hành có 

hiệu quả, nhanh chóng việc cấp phép, điều chỉnh giấy phép, chuyển nhượng dự án; hỗ 

trợ về cung cấp thông tin pháp luật, giá cả thị trường; hỗ trợ về thành lập và phát huy 

vai trò của hiệp hội các nhà bán lẻ, các hiệp hội ngành hàng. 

- Để phát triển thêm các trung tâm mua sắm hiện đại phục vụ du lịch, ưu tiên bố 

trí quỹ đất cho phát triển thêm các trung tâm mua sắm nằm quanh tuyến ven Sông Hàn, 

gần cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: đường 
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giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống điện, cấp thoát nước. Việc xem xét địa điểm dự 

kiến xây dựng trung tâm mua sắm dựa trên những tiêu chí sau: 

+ Phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 

trên địa bàn thành phố; đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng và mạng lưới phân 

phối hàng hóa trong khu vực thuận tiện, không gây ách tắc giao thông. 

+ Đảm bảo theo đúng quy hoạch đã phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành 

về trung tâm mua sắm như Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng của từng khu đất, đảm 

bảo các điều kiện về bãi đỗ xe, khu tập kết hàng hóa... Tùy từng trường hợp cụ thể, 

thành phố xem xét hỗ trợ tiền thuê mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật xung quanh, có chính 

sách ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng trung tâm mua 

sắm.  

2. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho các khu phố chuyên 

doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch 

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về luật pháp, phương thức quản lý hiện 

đại, kỹ năng bán hàng nhằm nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ quản lý kinh 

doanh của trung tâm mua sắm. 

- Xây dựng tiêu chuẩn hóa nhân lực quản lý, bán hàng, phục vụ du lịch.  

3. Sắp xếp, cơ cấu lại các khu phố chuyên doanh 

- Quy định về vỉa hè, sắp xếp các điểm để xe, tổ chức giao thông, vệ sinh môi 

trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự đô thị... kèm theo các biện pháp chế tài 

xử lý, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho khu phố. 

- Xây dựng lộ trình từng bước điều chỉnh, thiết kế lại kiến trúc của khu phố chuyên 

doanh theo hướng đảm bảo lợi ích cho người kinh doanh, trật tự giao thông đô thị, từ 

đó tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có cam kết trách 

nhiệm trong chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh; duy tu bảo dưỡng vỉa hè theo 

thiết kế chung của thành phố; tuân thủ các quy định về ánh sáng điện đường, điện cửa 

hàng, biển quảng cáo, chỗ đậu xe, cách bố trí quầy hàng, cửa hàng kinh doanh, loại bỏ 

quảng cáo kém thẩm mỹ; đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy: nhà 

vệ sinh công cộng, bố trí thùng rác, trang bị bình cứu hỏa, tạo cảnh quan xanh, sạch, 

đẹp trên khu phố. 

- Đối với từng khu phố chuyên doanh, cần xây dựng lực lượng quản lý dưới các 

hình thức Tổ, Ban quản lý tự quản... để có biện pháp quản lý hiệu quả. 

4. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý và xây dựng văn minh thương mại 

các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch  

- Tăng cường công tác quản lý tốt khâu cấp phép kinh doanh và kiểm tra thực 

hiện, nhất là có quy định bắt buộc trên các khu phố chuyên doanh mới.  
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- Chuẩn hóa biển hiệu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên khu phố. Cắm 

bảng ghi tên khu phố chuyên doanh mỗi nhóm mặt hàng. Hàng năm, có từng chủ đề để 

quảng bá cho khu phố (câu khẩu hiệu) và các chương trình khuyến mãi, giảm giá theo 

mùa. 

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với hệ thống trung tâm thương mại, các khu phố chuyên doanh bảo đảm hàng 

hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đã đăng ký và đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm 

yết... Tổ chức các lớp tập huấn “nụ cười thân thiện” và kỹ năng bán hàng phục vụ du 

lịch cho các tiểu thương, góp phần xây dựng văn minh thương mại tại các khu phố 

chuyên doanh cũng như các trung tâm mua sắm. 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Công Thương 

 - Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các quận, huyện triển khai thực 

hiện Đề án này; 

 - Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong 

công tác quản lý nhà nước đối với các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm 

phục vụ du lịch, nhất là tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý chất lượng các mặt 

hàng kinh doanh, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết đối với hệ thống trung tâm mua 

sắm thương mại phục vụ du lịch trên địa bàn; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ 

quản lý, nhân viên bán hàng tại các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục 

vụ du lịch trên địa bàn thành phố; 

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở ngành liên quan, 

UBND các quận, huyện, Bến xe Đà Nẵng, Nhà ga Đà Nẵng triển khai các Khu chuyên 

doanh các mặt hàng đặc sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ Đà Nẵng tại khu nhà ga 

mới, bến xe Đà Nẵng và các khu bán hàng đặc sản tại chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Hòa 

Khánh; 

- Định kỳ hàng năm, chủ trì báo cáo kết quả thực hiện và tổng hợp kinh phí trên 

cơ sở đề xuất của các Sở, ngành, quận, huyện liên quan tới việc triển khai Đề án này, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tham mưu đề xuất UBND thành phố điều 

chỉnh bổ sung mới các khu phố chuyên doanh trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch 

Kết nối các tour du lịch đến các khu phố chuyên doanh, trung tâm mua sắm thành 

phố. Quảng bá tuyên truyền trên các tạp chí du lịch, Website du lịch nhằm xây dựng 

hình ảnh các địa điểm mua sắm của thành phố cho khách du lịch. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 
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Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu về quỹ đất, bảo vệ môi trường và 

quy hoạch bố trí một số khu đất gần cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý để kêu gọi, khuyến 

khích đầu tư các trung tâm mua sắm phục vụ du lịch và các khu chuyên doanh các mặt 

hàng đặc sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ Đà Nẵng; khu ẩm thực “Tam giác di sản”. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Thực hiện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư cho các 

doanh nghiệp theo đúng quy hoạch khu phố chuyên doanh đã được phê duyệt; 

- Hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hỗ trợ ưu đãi đầu tư của nhà nước theo 

quy định hiện hành; 

- Chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan thẩm định và tham mưu UBND 

thành phố cân đối, phân bổ vốn đầu tư XDCB đối với những dự án không có điều kiện 

xã hội hóa, đồng thời tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích 

đầu tư vào khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch.  

5. Sở Xây dựng 

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường sớm khẩn trương xác 

định vị trí, địa điểm tổ chức, quy hoạch các khu phố chuyên doanh để hình thành các 

đường phố, khu phố, trung tâm mua sắm phục vụ du lịch, đảm bảo cung ứng đầy đủ 

các dịch vụ phụ trợ phục vụ cho các khu phố. Đồng thời, tham mưu, đề xuất trong việc 

thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành về xây dựng, sửa chữa, bảo trì công 

trình khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch.  

6. Sở Tài chính 

- Cân đối, bố trí dự toán ngân sách hàng năm phân bổ cho các đơn vị, địa phương 

liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; 

- Chủ trì phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, các sở, ngành và UBND 

các quận, huyện tham mưu về cơ chế tài chính trong quá trình đầu tư; hỗ trợ chuyển 

đổi ngành hàng, mặt hàng kinh doanh, các loại phí, lệ phí liên quan đến hoạt động của 

phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch. 

7. Sở Y tế 

- Chủ trì phối hợp các sở, ngành tham mưu cho UBND thành phố trong việc kiểm 

tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các phố chuyên doanh 

và các trung tâm mua sắm phục vụ du lịch; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đơn vị 

chuyên ngành thuộc UBND các quận, huyện, các khu phố chuyên doanh, trung tâm 

mua sắm trong quá trình thực hiện Đề án này. 

8. Sở Giao thông Vận tải 
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Phối hợp với công an thành phố, các quận, huyện tổ chức tốt giao thông trên các 

khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm theo hướng đảm bảo giao thông thông 

suốt, tránh ùn tắt giao thông. 

9. Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng 

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại bố trí các máy ATM, các địa điểm thu đổi 

ngoại tệ, hỗ trợ thanh toán qua thẻ (POS) tại các khu phố chuyên doanh và trung tâm 

mua sắm. 

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

Chủ trì xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực đầu tư xây dựng các trung 

tâm mua sắm phục vụ du lịch và tham mưu giải quyết nhanh gọn thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp ngoài vào các trung tâm mua 

sắm phục vụ du lịch. 

11. Ủy ban nhân dân quận, huyện 

- Thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh mới cho các hộ kinh doanh theo 

đúng nhóm hàng, ngành hàng đã được quy hoạch trên khu phố. Tuyên truyền, khuyến 

khích các cơ sở, các hộ kinh doanh chuyển đổi hoặc kinh doanh mới các nhóm hàng, 

ngành hàng phù hợp trên khu phố chuyên doanh; 

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trực tiếp về khu phố chuyên doanh và các 

trung tâm mua sắm phục vụ du lịch trên địa bàn. Thành lập các Tổ, Ban quản lý tự quản 

các khu phố chuyên doanh theo quy định của Pháp luật; 

- Căn cứ số liệu định hướng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

này và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; 

- Theo dõi tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo đúng quy 

hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc giải 

quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. Phối 

hợp các sở, ngành kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động các khu 

phố chuyên doanh, trung tâm mua sắm trên địa bàn; 

- Định kỳ hằng quý báo cáo UBND thành phố và Sở Công Thương về số liệu và 

những thay đổi của hệ thống phố chuyên doanh trung tâm mua sắm trên địa bàn. Định 

kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm, báo cáo UBND thành phố và Sở Công Thương kết quả 

tổng hợp thực hiện Đề án này. 

12. Trách nhiệm các đơn vị khác có liên quan 

Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành 

phố và các sở, ngành có liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp 

triển khai thực hiện Đề án này. 
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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 Công Thương, Thủ 

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

 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH 

 

         Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 5769/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

       Đà Nẵng, ngày 20  tháng 8  năm 2013 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp kinh doanh  

dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 

ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 

2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư; Nghị định số 

62/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP;   

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi 

đăng ký thành lập với mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1187/STC-TCDN   

ngày 10 tháng 7 năm 2013, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, doanh nghệp, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  
                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                         KT. CHỦ TỊCH                                                 

                         PHÓ CHỦ TỊCH 

                         Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành theo Quyết định số  5769 /QĐ-UBND ngày 20  tháng 8  năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc phối hợp quản lý các doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện cung cấp dịch vụ chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, thẩm định 

giá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp dịch vụ 

tài chính), gồm: quản lý, kiểm tra sau đăng ký doanh nghiệp; chế độ thông tin, báo cáo 

về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp dịch vụ tài chính có trụ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thành lập, tổ chức và quản lý 

hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Mục tiêu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp dịch vụ tài 

chính 

1. Đảm bảo quyền tự do kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; 

2. Phản ánh kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp; cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

theo quy định của pháp luật; 

3. Phát hiện, xử lý kịp thời các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; 

4. Đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chương II 

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Điều 4. Chế độ cung cấp thông tin, báo cáo 
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1. Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, doanh nghiệp dịch 

vụ tài chính nộp báo cáo quyết toán tài chính năm cho Sở Tài chính để theo dõi, tổng 

hợp thông tin. Những đơn vị thuộc đối tượng kiểm toán bắt buộc phải gửi Báo cáo 

quyết toán đã được kiểm toán 

2. Doanh nghiệp dịch vụ tài chính phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Sở Tài chính trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 

doanh nghiệp quyết định các nội dung sau: 

a) Mở, tạm dừng, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; 

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm 

kinh doanh; 

c) Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; 

d) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, phá sản 

doanh nghiệp. 

3. Định kỳ 31/01 hằng năm doanh nghiệp có báo cáo đánh giá tình hình hoạt 

động của năm thực hiện và kế hoạch của năm kế tiếp gửi về Sở Tài chính để tổng hợp 

báo cáo UBND thành phố. Ngoài ra, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp cung cấp 

thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho UBND thành phố và các cơ 

quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.  

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Thường xuyên liên hệ với Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước để 

cập nhật và cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp, các thay đổi liên quan đến 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp dịch vụ tài chính cho  UBND 

thành phố, Cục thuế thành phố và Sở Tài chính theo định kỳ 6 tháng 01 lần. 

2. Thường xuyên phối hợp Cục thuế thành phố để rà soát các thông tin, dữ liệu 

về đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo thống nhất và đồng bộ dữ liệu giữa 02 ngành. 

 3. Sao gửi Quy chế này cho các doanh nghiệp và trực tiếp kiểm tra, phối hợp 

UBND các quận, huyện, sở, ngành chuyên môn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phối hợp kiểm tra hoạt động doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.   

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan Thuế 

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tạo và cấp mã số doanh nghiệp 

theo quy định hiện hành của Chính phủ. Rà soát các thông tin doanh nghiệp đã đăng 

ký và thay đổi trên Hệ thống thông tin của cơ quan Thuế đã được kết nối với Hệ thống 

thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kịp thời phản hồi những trường hợp 

vướng mắc với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Xử lý các vi phạm về thuế theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan đăng 

ký kinh doanh, Sở Tài chính danh sách các doanh nghiệp dịch vụ tài chính vi phạm, bị 

thu hồi mã số thuế hoặc không có ở nơi đăng ký trụ sở chính để phối hợp xử lý vi phạm. 

3. Chi Cục thuế các quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát và đối chiếu danh  
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sách doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với thông tin về doanh nghiệp do Cục 

thuế chuyển đến; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Định kỳ ngày 30 tháng 4 hằng năm, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp dịch 

vụ tài chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp và báo cáo của các doanh nghiệp, Sở 

Tài chính tổng hợp tình hình biến động về số lượng và hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp dịch vụ tài chính báo cáo UBND thành phố. 

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, ban, ngành trong quá trình kiểm tra, xử lý các 

doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. UBND các cấp và các sở, ngành khuyến khích và tạo điều kiện để các  doanh 

nghiệp tự do kinh doanh, tự giác chấp hành quy định của pháp luật; tham gia, đề xuất 

với các cơ quan nhà nước những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp dịch vụ tài chính. 

2. Các sở, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính theo quy định 

của pháp luật và Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời thông tin, phản ánh về Sở Tài chính thành phố Đà 

Nẵng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp./. 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   KT. CHỦ TỊCH  

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

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

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

            Số: 5806 /QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 23 tháng 8   năm 2013 

 
  

 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị  

Khu căn cứ cách mạng K20  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

2003; 

 Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

  Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2003 của 

Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban 

hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh; 

Căn cứ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND  ngày 9 tháng 4 năm 2007 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy di tích 

– lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ- UBND ngày 09 tháng 02 năm 2011 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu di 

tích lịch sử - văn hóa K20; 

 Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị Khu căn cứ cách mạng K20. 
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Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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 15 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; 

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ và các tổ 

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

  
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu căn cứ cách mạng K20 

tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5806 /QĐ-UBND 

 ngày 23 tháng 8 năm 2013  của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi 

Quy định này về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu căn cứ cách 

mạng K20 (viết tắt là KCCCM K20). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến 

công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, nghiên cứu, sở hữu, sử dụng và phát huy giá trị 

KCCCM K20. 

Điều 3. Vị trí, quy mô KCCCM K20 

Vị trí, quy mô diện tích của KCCCM K20 được xác định theo Quyết định số 

1171/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02  năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu di tích lịch sử - làng văn hóa 

K20, cụ thể như sau:  

 1. Vị trí: Thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng:  

- Phía Đông:  Giáp đường quy hoạch khu số 4 mở rộng - Nam cầu Tiên Sơn. 

- Phía Bắc:  Giáp đường quy hoạch khu số 4 mở rộng - Nam cầu Tiên Sơn. 

- Phía Tây:  Giáp đường Trần Hưng Đạo. 

 - Phía Nam:  Giáp đường cách ly đường dây 110KV. 

  2. Quy mô: Tổng diện tích đất: 60.302 m2 . 

3.  KCCCM K20 bao gồm các công trình, địa điểm là: 

 a) Di tích lịch sử: 04 địa điểm thuộc di tích KCCCM K20 đã được Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch xếp hạng, gồm:  

           - Nhà ông Huỳnh Phiên (Vấn) ; 

           - Nhà thờ bà Nhiêu; 

           - Nhà thờ tộc Huỳnh; 
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           - Nhà ông Huỳnh Trưng.  

 b) Hệ thống nhà ở, cùng các thiết chế tín ngưỡng cổ truyền của nhân dân như 

nhà thờ tộc, đình, miếu và các công trình văn hóa khác do nhà nước xây dựng như miếu 

Tráng sĩ, Cổng làng, Nhà truyền thống K20… 

 c) Các khu đất sản xuất, hồ nước và hệ thống hạ tần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

g kỹ thuật đô thị. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị KCCCM K20 

 1. Giữ gìn nguyên vẹn và lâu dài các di tích được xếp hạng, tuyệt đối không để 

xảy ra tình trạng xâm hại, hủy hoại hay làm biến dạng di tích; đảm bảo KCCCM K20 

có kiến trúc hài hòa, đồng bộ nhưng đồng thời vừa phải đáp ứng được nhu cầu cuộc 

sống của người dân. 

 2. Việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị KCCCM K20 phải gắn liền với bảo 

vệ môi trường sinh thái - nhân văn, chú trọng cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. 

 3. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và khai thác phát huy giá trị KCCCM K20 cho 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không thương mại hóa các giá trị văn hóa. 

Chương II 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

KHU CĂN CỨ CÁCH MẠNG K20 

Điều 5. Phân cấp quản lý, bảo vệ KCCCM K20 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước UBND thành phố 

thực hiện quản lý nhà nước KCCCM K20 với các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị  

KCCCM K20; 

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về các vấn đề có liên quan đến KCCCM K20; 

c) Định kỳ 6 tháng và 01 năm, báo cáo UBND thành phố về tình hình bảo vệ, 

phát huy giá trị KCCCM K20, tình trạng xuống cấp của các công trình, hoạt động xây 

dựng và các nội dung khác liên quan đến KCCCM K20; 

d) Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy 

giá trị của KCCCM K20; 

e) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. UBND quận Ngũ Hành Sơn là cơ quan trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước 

về KCCCM K20 với các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

a)  Tổ chức ngăn chặn, bảo vệ, xử lý vi phạm đối với KCCCM K20;  

b) Chủ trì giải quyết việc tách thửa, dãn dân trong phạm vi KCCCM K20; 

c) Thành lập ban quản lý, bảo vệ KCCCM K20;  
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d) Bảo vệ khẩn cấp các công trình, địa điểm được quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 3 của Quy định này; 

e) Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy giá trị KCCCM K20; 

g) Bố trí kinh phí, đồng thời huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo 

vệ và phát huy giá trị KCCCM K20; 

h) Định kỳ 6 tháng và 01 năm, gửi báo cáo về tình hình quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị của KCCCM K20 đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. UBND phường Khuê Mỹ thực hiện quản lý, bảo vệ KCCCM K20 với các 

nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

a) Tiếp nhận mọi khai báo, kiến nghị, đề xuất, các hồ sơ của tổ chức, cá nhân có 

nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị KCCCM K20, trình 

các cơ quan có thẩm quyền xem xét; 

b) Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi làm ảnh hưởng đến sự an toàn 

của các công trình và các hoạt động mê tín, dị đoan trong KCCCM K20; 

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức tuyên truyền các quy 

định pháp luật về bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị KCCCM K20; hướng dẫn các thôn, 

tổ dân phố, tộc họ đưa nội dung này vào hương ước, quy ước, tộc ước. 

Điều 6. Thành lập ban quản lý, bảo vệ KCCCM K20 

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định thành lập và xây dựng nội 

quy, quy chế hoạt động của ban quản lý, bảo vệ KCCCM K20 và gửi về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Điều 7. Quy định các khu vực bảo vệ trong KCCCM K20 

 1. Khu vực bảo vệ I là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, gồm có các địa 

điểm sau đây: 

           - Nhà ông Huỳnh Phiên (Vấn): Diện tích tổng thể là 395,50m2, gồm một công 

trình chính là ngôi nhà của ông Phiên, hiện dùng để thờ tự; 

           - Nhà thờ bà Nhiêu: Diện tích tổng thể là 798,70m2, gồm các công trình chính: 

Chánh điện, nhà trù phía bên tả và 05 hầm bí mật ở dưới ba bàn thờ tại nhà trù và góc 

trước sân; 

           - Nhà thờ tộc Huỳnh: Diện tích tổng thể là 103,60m2, gồm công trình chính là 

nhà chính điện; 

           - Nhà ông Huỳnh Trưng: Diện tích tổng thể là 579,60m2, gồm có các công trình: 

Nhà ở của gia đình và một hầm bí mật nằm trong gian thờ giữa.  

Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. 

Trường hợp đặc biệt cần xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 
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 2. Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh khu vực bảo vệ I, bao gồm toàn bộ diện 

tích còn lại của KCCCM K20. Các hoạt động về xây dựng trong khu vực bảo vệ II thực 

hiện theo Điều 8 và Điều 9 Quy định này. 

Điều 8. Quy định về xây dựng trong KCCCM K20  

            1. Đối với các công trình mới xây dựng như miếu Tráng, sĩ, Cổng làng, Nhà 

truyền thống K20, các nhà thờ tộc được phép xây mới trong KCCCM K20 không được 

phá vỡ cảnh quan chung hoặc xâm hại di tích đã xếp hạng, cần xây dựng hài hòa với 

không gian vốn có của khu di tích. 

           2. Phải giữ nguyên hệ thống tường rào, cổng ngõ truyền thống sẵn có, khuyến 

khích thực hiện theo kiểu truyền thống đối với những trường hợp xây mới và cải tạo. 

           3. Không được mở rộng đường chính trong khu vực của di tích, phải khôi phục 

lại các đường kiệt cũ và có thể mở thêm một số đường kiệt cần thiết cho công tác phòng 

cháy, chữa cháy, nhưng không được làm ảnh hưởng xấu đến các di tích và không làm 

tổn hại đến cảnh quan chung của KCCCM K20.  

 4. Tất cả các công trình xây mới trong KCCCM K20 có độ cao không vượt quá 

8,5m. 

 

Điều 9. Thẩm quyền giải quyết việc xây dựng trong KCCCM K20  

Tất cả các hoạt động xây dựng trong khu vực bảo vệ II của KCCCM K20, phải 

có hồ sơ gửi về Sở Xây dựng. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường 

Khuê Mỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan thẩm định hồ sơ, thống nhất ý kiến bằng 

văn bản. 

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Xây dựng phải trả lời kết quả thẩm định bằng văn bản, đồng thời báo cáo UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 10. Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất trong KCCCM K20  

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về đất đai 

trong phạm vi ranh giới KCCCM K20. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ 

Hành Sơn, UBND phường Khuê Mỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm định các hồ sơ dự án, các hoạt động có liên 

quan đến đất đai trong KCCCM K20. Riêng việc tách thửa, áp dụng theo Điều 11 của 

Quy định này. 

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường phải trả lời kết quả thẩm định bằng văn bản, đồng thời 

báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 11. Quy định việc tách thửa trong KCCCM K20  
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UBND quận Ngũ Hành Sơn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Khuê 

Mỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết việc tách thửa, dãn dân trong 

KCCCM K20 theo hướng bố trí các hộ đông nhân khẩu có nhu cầu tách thửa về các 

khu tái định cư, các khu chung cư phù hợp nhằm đảm bảo ổn định quy mô dân số trong 

khu di tích.  

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

UBND quận Ngũ Hành Sơn phải trả lời kết quả giải quyết bằng văn bản, đồng thời báo 

cáo UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 12. Sử dụng, khai thác KCCCM K20  

1. KCCCM K20 phải được sử dụng vào mục đích giáo dục truyền thống, nghiên 

cứu khoa học, tham quan du lịch, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. Việc 

bán vé, thu tiền dưới mọi hình thức của các tổ chức, cá nhân đến tham quan, nghiên 

cứu và các hoạt động khác tại KCCCM K20 phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND 

thành phố. 

2. Tổ chức lễ hội tại KCCCM K20 phải phù hợp với truyền thống văn hóa của 

dân tộc, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tránh phô trương hình thức, 

lãng phí. Nghiêm cấm các hình thức thương mại hóa lễ hội, các hoạt động mê tín dị 

đoan, phục hồi hủ tục và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Điều 13. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế liên quan đến 

KCCCM K20  

1. Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu nghiên cứu khoa 

học tại KCCCM K20 phải gửi hồ sơ đăng ký tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. UBND quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình nghiên 

cứu khoa học của các tổ chức, cá nhân tại KCCCM K20. 

Chương III 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 14.  

Tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị KCCCM K20 thì được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 15.  

Tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đến việc 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị KCCCM K20, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 16.  

Mọi phát hiện sai phạm trong các hoạt động về xây dựng, tu bổ, cải tạo các công 

trình, địa điểm; hoạt động quản lý, sử dụng đất trong KCCCM K20 phải báo cáo về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền tạm đình chỉ các hoạt động sai phạm 

nói trên trong thời hạn 07 ngày, đồng thời đề xuất hình thức xử lý và báo cáo UBND 

thành phố xem xét, quyết định. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức, hướng 

dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

2. Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 

Quy định này. 

3. UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Khuê Mỹ và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan có trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm 

túc Quy định này. 

Điều 18. Điều chỉnh Quy định 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần phải sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định./. 

 

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 

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

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       
 Số: 6049/QĐ-UBND                           Đà Nẵng, ngày  03  tháng  9  năm 2013 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 5 Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau 

cai nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 

03/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Chánh 

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ khoản 2, Điều 5 Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai 

nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-

UBND ngày 03/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng.  

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

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

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

Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá 

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

                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    CHỦ TỊCH 
 

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

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

 

  Số: 6221/QĐ-UBND                      Đà Nẵng, ngày  09  tháng  9  năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và 

người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật số 13/2012/QH13 về Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1222/STP-BTTP ngày 22 

tháng 8 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Danh sách kèm theo Quyết định này). 

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

số 1989/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2013. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ban, 

ngành thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

 

                                                                                                              Văn Hữu Chiến 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP  

(tính đến ngày 31/7/2013) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  6221 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 9  năm 2013) 
 

STT Tên tổ chức giám 

định tư pháp 

Địa chỉ đặt trụ sở Điện thoại liên lạc /email  Website Khen thưởng, 

thành tích (nếu có) 

Ghi chú 

(nếu có) 

 

1 

 

Trung tâm Pháp y 

Số 02 đường Yersin, 

quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 

0511.3958177 

trungtam-

phapy@danang.gov.vn 

Phapydanang. 

gov.vn 

- Bằng khen của Bộ 

Tư pháp;  

- Giấy khen của 

Viện Pháp y quốc 

gia. 

 

 

2 

 

Trung tâm Giám định 

pháp y tâm thần 

số 193 đường Nguyễn 

Lương Bằng, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng 

0511.3739830 

trungtam-

phapytamthan@danang.gov.

vn 

 

   

 

 

 

3 

 

 

 

Phòng Kỹ thuật hình sự 

 

 

47 đường Lý Tự Trọng, 

quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

0511.3860156 - 

0511.3860157 

0511.3860129 - 

0511.3860275 

 

 - Bằng khen của Bộ 

Tư pháp (2003; 

2004); 

- Bằng khen của 

UBND thành phố; 

- Giấy khen của 

Giám đốc Công an 

TP nhân dịp kỷ 

niệm 55 năm thành 
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lập lực lượng 

KTHS. 

Tổng số: 03 tổ chức 

   UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                    GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP  

(tính đến ngày 31/7/2013) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  6221 /QĐ-UBND ngày  09  tháng  9  năm 2013) 

 

 

STT Họ và tên  Ngày, tháng, 

năm sinh 

Tình trạng Ngày, tháng, năm 

bổ nhiệm giám 

định viên tư pháp 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

Khen thưởng, thành 

tích (nếu có) 

Ghi chú  

(nếu có) 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

A. Trung tâm Pháp y  

1 Võ Đình Thạnh 15/05/1955 X  13/4/2005 Pháp y   

2 Mai Xuân Ngọc 18/10/1970 X  13/4/2005 Pháp y   

3 Hoàng Tiến Dũng 01/06/1965 X  03/8/2009 Pháp y   

4 Đỗ Hương 15/8/1967 X  03/8/2009 Pháp y   

B. Bệnh viện Tâm thần 

 

 

5 

 

 

Lâm Tứ Trung 

13/7/1962 X X 25/11/1999 Pháp y TT -  Bằng khen của Bộ Tư 

pháp: có thành tích 

xuất sắc trong 5 năm 

thực hiện Pháp lệnh 

GĐTP 2005-2010 ban 
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hành kèm theo QĐ số 

2896/QĐ-BTP ngày 

20/12/2010. 

6 Trần Nguyên Ngọc 31/8/1965  X 25/11/1999 Pháp y TT   

7 Phạm Tú 06/01/1964  X 27/8/2008 Pháp y TT   

8 Trần Văn Mau 25/01/1964  X 02/08/2011 Pháp y TT   

9 Trần Thị Hải Vân 13/12/1966  X 02/08/2011 Pháp y TT   

10 Đỗ Văn Thanh Luân 01/06/1967  X 02/08/2011 Pháp y TT   

11 Nguyễn Hữu Việt 05/03/1967  X 02/08/2011 Pháp y TT   

12 Trần Thiện Thanh 01/01/1967  X 02/08/2011 Pháp y TT   

13 Phan Hữu Hảo 26/02/1967  X 02/08/2011 Pháp y TT   

C. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần 

14 Trương Văn Trình 27/02/1966 X  02/08/2011 Pháp y TT   

D. Công an thành phố 

15 Phạm Phúc 13/03/1958 X  29/01/2007 Giám định tài liệu và 

dấu vết đường vân 

  

16 Lê Minh Sùng 04/04/1960 X  29/01/2007 Giám định tài liệu và 

dấu vết đường vân 
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17 Võ Hoàng Trung 22/9/1973 X  29/01/2007& 

17/5/2012 

Giám định dấu vết 

súng đạn, cơ học và 

dấu vết đường vân 

  

18 Nguyễn Mạnh Toàn 14/9/1975 X  24/8/2004& 

17/8/2012 

Giám định tài liệu và 

dấu vết đường vân 

  

19 Nguyễn Quang Minh 08/08/1976 X  23/9/2009 Giám định dấu vết 

đường vân 

  

20 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

25/10/1976 X  24/8/2004& 

27/8/2008 

Giám định tài liệu và 

dấu vết đường vân 

  

21 Lê Văn Túy 10/02/1974 X  29/01/2007 & 

17/5/2012 

Giám định hóa học và 

dấu vết đường vân 

  

22 Lê Văn Hải 05/05/1974 X  29/01/2007 Giám định pháp y và 

sinh học 

  

23 Mai Quý Cường 13/4/1977 X  27/8/2008 Giám định tài liệu và 

dấu vết đường vân 

  

24 Dương Thành Kiên 28/6/1979 X  27/8/2008 & 

17/5/2012 

Giám định hóa học và 

dấu vết đường vân 

  

25 Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt 

23/9/1980 X  09/4/2012 Giám định hóa học và 

dấu vết đường vân 

  

     Đ. Sở Tài nguyên và Môi trường 

26 Võ Thành 20/12/1977  X 24/6/2010 Môi trường   

27 Võ Nguyên Chương 10/4/1976  X 24/6/2010 Đất đai   
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28 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1973  X 24/6/2010 Đất đai   

E. Sở Giao thông Vận tải  

29 Bùi Hồng  Trung 01/02/1974  X 01/11/2006 Giao thông vận tải   

30 Nguyễn Hương 02/7/1959  X 01/11/2006 Giao thông vận tải   

31 Trần Văn Thiện 01/01/1962  X 01/11/2006 Giao thông vận tải   

G. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

32 Lê Tấn Hùng 1960  X 6/6/2001 Văn hóa   

33 Nguyễn Thị Hồng 1959  X 6/6/2001 Văn hóa và gia đình   

34 Hồ Tấn Tuấn 1964  X 6/6/2001 Văn hóa (chuyên về 

cổ vật)  

  

35 Nguyễn Đình Thậm 1958  X 2006 Văn hóa nghệ thuật   

H. Sở Khoa học và Công nghệ  

36 Đỗ Quế Lâm Hải 24/11/1969  X 8/10/2010 Khoa học và công 

nghệ 

  

I. Sở Xây dựng  

37 Võ Tấn Hà 1980  X 14/10/2010 Xây dựng   

38 Trần Thọ Phạm Nghĩa 1978  X 31/10/2006 Xây dựng   
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K. Sở Thông tin và Truyền thông  

39 Trần Ngọc Thạch 17/7/1972  X 24/6/2010 Thông tin và truyền 

thông 

  

L. Sở Công thương 

40 Vũ Như Trường Thọ 1964  X 2008 Kinh tế   

41 Nguyễn Đức Tuyến 1956  X 2008 Kỹ sư điện   

 

Tổng số: 41 người 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 11/CT-UBND Đà Nẵng, ngày  22  tháng 7 năm 2013 
 

CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm 

cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Thực hiện chính sách an sinh xã hội của Chính phủ hỗ trợ các đối tượng thuê 

nhà để ở là sinh viên và người lao động được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 

thang theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 15 

tháng 3 năm 2010 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các 

địa điểm cho thuê nhà để ở, Công văn số 429/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 01 năm 2012 

về áp dụng giá bán lẻ điện cho người thuê nhà để ở và Thông tư số 38/2012/TT-BCT 

ngày 20 tháng 12 năm 2012 Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. 

 Nhằm triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng đã ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho các 

đối tượng thuê nhà để ở. Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra, kiểm tra hàng năm vẫn còn 

một tỉ lệ lớn đối tượng thuê nhà để ở phải mua điện với giá cao. Nguyên nhân là do 

chủ hộ cho thuê nhà chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp định mức sử dụng điện sinh 

hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở, hoặc chủ hộ đã thực hiện thủ tục đăng ký 

nhưng bán lại với giá cao để thu chênh lệch tiền điện. Ngoài ra, người thuê nhà để ở có 

tâm lý e ngại trong việc phản ảnh việc chủ hộ cho thuê nhà thu tiền điện giá cao với 

các cơ quan chức năng. 

  Để các đối tượng thuê nhà để ở, đặc biệt là sinh viên và người lao động trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng được mua điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang, Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng 

- Niêm yết công khai hồ sơ, thủ tục đăng ký đề nghị cấp định mức sử dụng điện 

sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở tại trụ sở đơn vị, đồng thời gửi cho các xã 

phường để niêm yết và phổ biến đến các thôn, tổ dân phố;   

- Khi chủ hộ cho thuê nhà để ở đến đăng ký thì yêu cầu chủ hộ có văn bản cam 

kết với các nội dung chính như: Lắp đặt công tơ phụ đo đếm điện tiêu thụ của người 

thuê nhà, thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng hóa đơn tiền điện và quy định của 

nhà nước, mở sổ sách theo dõi việc thu tiền điện, nếu thu vượt sẽ bị xử lý theo quy định 

của pháp luật; 

- Hướng dẫn chủ hộ cho thuê nhà để ở chọn lựa chủng loại công tơ phụ đảm bảo 

chất lượng, cấp chính xác và tiến hành kiểm định trước khi lắp đặt; đồng thời hướng 

dẫn xây dựng biểu mẫu theo dõi việc tiêu thụ điện năng và thu tiền điện của người thuê 

nhà nhằm tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện; 
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- Thông báo công khai các địa chỉ và số điện thoại để người thuê nhà có điều kiện 

phản ảnh việc chủ nhà cho thuê thu tiền điện với giá cao. Các đơn vị điện lực phối hợp 

với Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương của các quận, huyện tổ chức kiểm tra theo phản 

ảnh, nếu phát hiện vi phạm thì lập biên bản vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và 

chuyển cho Thanh tra Sở Công Thương để ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực điện lực; 

- Nghiên cứu, cải tiến hồ sơ, thủ tục đăng ký tiêu chuẩn sử dụng điện hộ phụ theo 

hướng đơn giản hóa và đảm bảo theo quy định để tạo thuận lợi cho người thực hiện đăng 

ký; 

- Định kỳ 06 tháng và 01 năm cung cấp số liệu về người thuê nhà để ở trên địa bàn 

thành phố được mua điện theo giá quy định, trong đó có số liệu về đối tượng mua điện là 

công nhân lao động cho Sở Công Thương và Liên đoàn Lao động thành phố.    

2. UBND các quận, huyện 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương tiến hành rà soát, thống kê tất cả 

các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, 

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng tổ chức họp với các chủ nhà cho 

thuê để phổ biến chính sách giá điện của Chính phủ, hướng dẫn và yêu cầu cam kết 

thực hiện đăng ký tạm trú, đăng ký cấp định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, 

lắp đặt công tơ phụ đo đếm điện năng và thu tiền điện của người thuê nhà đúng theo 

quy định; 

- Chỉ đạo UBND các phường, xã trên địa bàn, thông qua hệ thống loa truyền thanh 

và các cuộc họp tổ dân phố, phổ biến đến tận các hộ cho thuê nhà về chính sách giá điện 

của Chính phủ đối với người thuê nhà để ở; chủ nhà cho thuê phải có trách nhiệm đăng 

ký cấp định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà và thu tiền điện 

của người thuê nhà theo đúng hóa đơn tiền điện và quy định của nhà nước, đúng như cam 

kết thực hiện khi đăng ký cấp định mức sử dụng điện, nếu thu vượt sẽ bị xử lý theo quy 

định của pháp luật; 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, phối hợp kiểm tra đồng 

bộ việc đăng ký kinh doanh, đăng ký tạm trú của chủ hộ cho thuê nhà với chính quyền 

địa phương và việc thực hiện giá bán lẻ điện để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.  

3. Liên đoàn Lao động thành phố, Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, 

Cao đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn thành phố 

- Liên đoàn Lao động thành phố, Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phổ biến chính sách 

giá điện đến tận công nhân lao động, sinh viên thuê nhà để ở, để họ hiểu rõ quyền, lợi 

ích của mình, qua đó mạnh dạn phản ảnh với các đơn vị chức năng, cơ quan quản lý 

nhà nước khi chủ nhà cho thuê thu tiền điện không đúng quy định; 

- Liên đoàn Lao động thành phố tập trung thực hiện chính sách của Chính phủ 

về hỗ trợ giá điện sinh hoạt cho công nhân các Khu Công nghiệp theo Thông báo số 
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156-TB/TU ngày 13 tháng 6 năm 2013 về việc thông báo kết luận của Thường trực 

Thành ủy tại Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể tháng 5 năm 2013. 

4. Sở Công Thương 

- Thông báo công khai các địa chỉ và số điện thoại để người thuê nhà để ở có điều 

kiện phản ảnh việc chủ nhà cho thuê thu tiền điện với giá cao, tiếp nhận đơn thư phản ánh 

của người thuê nhà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền;  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công ty TNHH một thành viên 

Điện lực Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm 

phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, xử lý; 

- Tiếp nhận các báo cáo của Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương các quận, 

huyện và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng về tình hình thực hiện giá 

bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về 

tình hình, kết quả thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. 

 5. Các cơ quan báo chí và truyền thông của thành phố 

 Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà 

Nẵng và các phương tiện thông tin truyền thông dành thời lượng và bài viết thích hợp 

để thường xuyên vận động, tuyên truyền rộng rãi chính sách giá điện của Chính phủ để 

các chủ hộ cho thuê nhà và người thuê nhà biết, thực hiện. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung 

tại Chỉ thị nhằm đưa chính sách an sinh xã hội của Chính phủ đi vào cuộc sống, bảo 

đảm quyền lợi của sinh viên và người lao động./. 
 

 

                                                                               CHỦ TỊCH 

 

                                                                               Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 12/CT-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

    Đà Nẵng, ngày 26  tháng 8  năm 2013 

 

  

CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 

 

Năm học 2012-2013, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời  của Thành ủy, HĐND, 

UBND thành phố, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, ngành Giáo dục và 

Đào tạo đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học; đảm bảo cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ dạy học, các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học,  giáo dục trung học cơ sở  đúng độ 

tuổi và phổ cập bậc trung học; quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chất lượng giáo dục hai 

mặt của học sinh được nâng cao; số lượng học sinh bỏ học giảm nhiều... 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: sự 

chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các bậc học và các địa bàn tuy có giảm nhưng 

chưa đáng kể; tình trạng tuyển sinh ngoại tuyến vẫn chưa được khắc phục triệt để, làm 

tăng quy mô học sinh trên lớp gây khó khăn cho việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở 

một số trường tiểu học, nhất là các trường ở khu vực trung tâm thành phố… 

 Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học 2013-2014, căn cứ chỉ đạo của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tiễn của thành phố, Chủ tịch UBND thành 

phố chỉ thị: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định về phân cấp quản lý của 

thành phố, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ sau: 

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp giúp đỡ, ngăn chặn tình trạng học 

sinh bỏ học theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/08/2009 của Thành ủy, rà soát hỗ trợ kịp 

thời học sinh thuộc diện gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không 

để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế. 

b) Triển khai thực hiện đồng bộ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 

26/3/2013 của UBND thành phố quy định về quản lý dạy thêm, học thêm; kiên quyết 

xử lý các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm đi vào nền nếp. 

c) Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 23/5/2012 của Thành 

ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của  

Bộ Chính trị về phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu 

học và THCS, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập. Chuẩn bị và hoàn thành các điều 

kiện để Bộ GD&ĐT công nhận phổ cập GDMN 5 tuổi vào năm 2014. 

d) Thực hiện tốt phân luồng sau THCS; xây dựng xã hội học tập, đa dạng hóa 

phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời 

cho người dân.  
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 đ) Đôn đốc hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng công trình nhà vệ sinh ở các 

trường học và chỉ đạo việc khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả các công trình này. 

Duy trì thường xuyên hằng tuần việc dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, nước đọng, 

diệt bọ gậy trong khuôn viên nhà trường để phòng ngừa dịch bệnh; đặc biệt, là dịch 

tay-chân-miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh thường xảy ra trong thời điểm chuyển 

mùa. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, 

căng tin trường học; phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn việc bán hàng rong 

xung quanh khu vực trường học. 

 e) Xây dựng Đề án thuyên chuyển cán bộ quản lý và giáo viên các trường phổ 

thông nhằm đảm bảo công tác quy hoạch phát triển đội ngũ đồng thời giải quyết chính 

sách và nguyện vọng của giáo viên. 

 g) Thực hiện công khai các khoản đóng góp của học sinh ngay từ đầu năm học, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thu sai qui định, thực hiện nghiêm túc việc giãn 

thu và các quy định về công tác tuyển sinh.   

 h) Chú trọng việc quản lý bậc học mầm non, nhất là các hoạt động nuôi dưỡng 

và chăm sóc trẻ trong các lớp, nhóm trẻ gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, quản lý các hoạt động giáo dục trên địa bàn. 

 i) Tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, có biện pháp cụ thể, thiết thực làm giảm số 

lượng học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm luật lệ giao thông.  

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và có kế 

hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 

15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 

- 2014”, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố. 

 b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tham 

mưu cho UBND thành phố ban hành, triển khai các kế hoạch, đề án, chương trình hành 

động cụ thể như sau : 

 - Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về Chiến lược 

phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch số 3769/KH-UBND ngày 10/5/2013 

của UBND thành phố về triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 

22/2/2013 của Thành ủy “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

 - Xây dựng Đề án Xã hội hóa các hoạt động giáo dục của thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2013 - 2020. 

 - Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016  theo Quyết định số 

1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ GD&ĐT. 

 c) Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các Đề án đã được UBND 

thành phố phê duyệt:  phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn; xây 
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dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn; dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học và chương 

trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang. 

 d) Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các trường học, 

các cơ sở giáo dục; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực của 

xã hội đầu tư cho giáo dục; chấm dứt tình trạng lạm thu, thu sai quy định trong trường 

học. 

đ) Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên Giáo dục quốc phòng về tình hình 

biển đảo, chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển, Luật Biển quốc tế và Luật Biển 

Việt Nam; tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo cho học sinh, sinh 

viên. 

e) Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống; 

giáo dục thể chất, các hoạt động thể thao học đường; giáo dục trẻ khuyết tật và giáo dục 

hòa nhập;  giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai, tiết kiệm năng lượng; giáo dục bình đẳng giới; tăng cường công tác quản lý, 

phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, 

tệ nạn xã hội. 

g) Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành Đoàn Đà Nẵng 

tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực”, tiếp tục triển khai các nội dung của phong trào trong năm học 2013-

2014 và những năm tiếp theo.  

 h) Phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện tập trung kiểm tra các điều 

kiện, giấy phép của các cơ sở nuôi dạy trẻ; kiên quyết xử phạt để đảm bảo sức khỏe 

học sinh tại các cơ sở này. 

i) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện trong công tác tuyển dụng 

giáo viên hằng năm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu năm học mới; 

quan tâm đề xuất chế độ, chính sách cho giáo viên các xã miền núi huyện Hòa Vang 

và  giáo viên mầm non; rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối 

hợp quản lý giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự 

chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục  theo Nghị định số 115/2010/NĐ-

CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục. 

 k) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế 

hoạch thực hiện hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; tổ chức triển lãm giới 

thiệu các chương trình học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp sau THCS với sự tham 

gia của các cơ sở dạy nghề, các trường TCCN.  

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề để thu hút học sinh hoàn 

thành bậc THCS có nguyện vọng được học nghề. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND các quận, 

huyện quan tâm đào tạo nghề, đảm bảo tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề tại huyện 

Hòa Vang theo các tiêu chí quy định về xây dựng nông thôn mới; quan tâm tạo việc 

làm, bố trí công tác cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số đã hoàn thành bậc 

THPT và các bậc học tiếp theo. 

4. Sở Y tế  
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Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác y tế trường 

học; thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện 

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục triển 

khai các nội dung của phong trào trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo. 

Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận huyện triển 

khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thể thao trong học đường kể 

cả diện đại trà và thành tích cao. 

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tham mưu UBND thành phố ưu tiên ngân sách cho các đề án phát triển giáo dục 

đã ban hành; bố trí ngân sách cho các trường học đảm bảo tỷ lệ chi khác theo quy định 

hiện hành. 

7. Sở Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện trong công 

tác tuyển dụng giáo viên hằng năm nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ 

đầu năm học mới; rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp 

quản lý giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ 

và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục  theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP 

ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục. 

8. Đề nghị Thành Đoàn Đà Nẵng 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức Tổng kết 5 năm 

thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp 

tục triển khai các nội dung của phong trào trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp 

theo; triển khai Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND thành phố 

về Đề án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sống cho thanh thiếu niên trong các trường 

THCS, THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Tích cực phối hợp với ngành giáo dục 

và đào tạo triển khai các hoạt động nhằm bồi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường hiểu biết và thực hiện văn hóa giao 

thông. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan 

và UBND các quận, huyện  triển khai thực hiện./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

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

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

         Số: 13 /CT-UBND 
 

                Đà Nẵng, ngày  03  tháng 9  năm 2013 
 

 

CHỈ THỊ 

Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản  

từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 

 

Để triển khai thực hiện triệt để Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ 

bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. UBND thành phố 

yêu cầu các Sở, ban, ngành; các đơn vị điều hành dự án, UBND các quận, huyện thực 

hiện nghiêm các nội dung sau: 

I. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI 

PHIẾU CHÍNH PHỦ 

1. Nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư và chủ đầu tư các dự án 

a) Tăng cường trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền. Đối với các dự án khởi công mới, các cấp có thẩm quyền chịu 

trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục 

tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt; chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư 

khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. 

b) Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các dự án đang triển khai dở dang đã 

được giao kế hoạch vốn ngân nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo các 

quy định sau: 

- Đối với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt quyết định đầu tư 

điều chỉnh trước khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 

02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực 

thi hành: Rà soát các nội dung đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn trong 

phạm vi quản lý của ngân sách cấp mình. 

- Đối với dự án phê duyệt quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định đầu tư 

sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Rà soát các nội dung đầu 

tư, cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn đảm bảo 

mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quả đầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, bảo đảm không 

vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt. Sau khi áp dụng các giải pháp trên, nếu dự án vẫn 

phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, 

nhiên, vật liệu; chính sách tiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp 

xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét 

quyết định dừng những dự án không đảm bảo hiệu quả đầu tư, chưa thật cấp bách để 
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tập trung vốn cho các dự án cấp bách và hiệu quả cao hơn. Trong phạm vi cân đối ngân 

sách cấp mình, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh 

dự án. 

- Việc điều chỉnh dự án phải đảm bảo hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả năng 

cân đối nguồn vốn và khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ. 

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm 

định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc 

các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách thuộc cấp mình quản lý và huy động các 

nguồn vốn khác để thực hiện dự án đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so 

với quyết định đầu tư ban đầu. 

2. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan được giao nhiệm vụ 

thẩm định dự án đầu tư 

a) Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ về nguồn vốn và tổng mức vốn các dự án 

khi thẩm định phê duyệt, trình phê duyệt dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Việc 

thẩm định các dự án khởi công mới phải tuân thủ đúng theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-

TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Đối với những dự án có thể chuyển đổi hình thức đầu tư theo tinh thần Chỉ thị 

1792/CT-TTg  ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư có trách nhiệm tổ 

chức rà soát các nội dung đầu tư và thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

lại các dự án theo quy định hiện hành cho phù hợp với các quy định của pháp luật đối 

với hình thức đầu tư mới. 

II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM GIẢM TỐI ĐA NỢ 

ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN 

1. Các Chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án, UBND các quận, huyện 

a) Kiểm tra, xác định nợ đọng theo Công văn số 9590/BKHĐT-TH ngày 20 

tháng 11 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB theo 

Công văn số 9590/BKHĐT–TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 1192/BTC-

ĐT ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính và Công văn số 1073/UBND-QLĐTư ngày 

04/02/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.  

b) Đối với các dự án được bố trí kế hoạch vốn, chỉ được tổ chức triển khai trong 

phạm vi kế hoạch vốn được giao; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn thực hiện dự 

án khi chưa được bố trí vốn, để không phát sinh nợ đọng XDCB. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo 

tình hình nợ đọng XDCB định kỳ 6 tháng và hàng năm theo Công văn số 

9590/BKHĐT-TH ngày 20/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 

1192/BTC-ĐT ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính, Công văn số 10010/UBND-QLĐTư 

ngày 27/11/2012 và Công văn số 1073/UBND-QLĐTư ngày 04/02/2013 của UBND 

thành phố Đà Nẵng; đề xuất phương án xử lý nợ đọng XDCB trên nguyên tắc đã quy 
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định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 

của Thủ tướng Chính phủ.  

b) Tham mưu đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn vốn trong kế hoạch vốn 

đầu tư XDCB hàng năm ít nhất bằng 30% số nợ đọng để xử lý nợ đọng XDCB. 

c) Không sử dụng nguồn vốn vay của ngân sách thành phố để bố trí cho các dự 

án khởi công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định được nguồn vốn để hoàn trả. 

3. Các Sở, ban, ngành được UBND thành phố ủy quyền thực hiện công tác 

chọn thầu, đấu thầu 

a) Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn. 

Đối với các gói thầu đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu và 

thanh quyết toán theo đúng hợp đồng đã ký theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 của 

Luật đấu thầu, tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu. 

b) Lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ 

của từng dự án theo đúng quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Khoản 3, Điều 10 Nghị 

định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu 

thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan căn cứ 

chức năng nhiệm vụ và các quy định trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai 

thực hiện để đảm bảo không phát sinh nợ đọng XDCB, sử dụng có hiệu quả vốn ngân 

sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 

2. Thanh tra thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị đối 

với các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này; đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm các vi 

phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính 

phủ. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực 

hiện và định kỳ 6 tháng báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai thực hiện Chỉ 

thị này./. 
       

  

                                                                       
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

             Văn Hữu Chiến 
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