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

CÔNG BÁO
Thành phố Đà Nẵng
Ngày 22 tháng 12 năm 2015

Số 15 + 16 + 17 + 18

MỤC LỤC
Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
23/10/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội
dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của
UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

03/11/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định
về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng

10

09/11/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định cho vay
từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh
Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán
bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

29

09/11/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định việc
quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

39

09/11/2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định xét công
nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà
Nẵng

49

09/11/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen
thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà
Nẵng

62

25/11/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành bổ sung giá dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc
thành phố Đà Nẵng

71

VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
14/10/2015 Quyết định số 7651/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số
36/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND thành phố Đà
Nẵng

86

19/10/2015 Quyết định số 7720/QĐ-UBND quy định mức chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng

87

17/11/2015 Quyết định số 8510/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm
2014 của Chính phủ

88

19/11/2015 Quyết định số 8561/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp
thực hiện việc thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng

104
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 29 /2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày
10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất
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 3
năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
chính Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
chính Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài
chính Quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất
vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số
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874/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND
ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
1. Bổ sung Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4 vào Khoản 1, Điều 2 Quyết định
09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số
điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất một số tuyến đường tại Phụ lục số 1 như sau:
Số
TT

Tên đường

Hệ số điều chỉnh
giá đất tại QĐ
09/2015

Hệ số điều chỉnh
giá đất sửa đổi

18

An Đồn 3

1,0

1,2

739

Lê Lộ

1,0

1,1

1020 Nguyễn Bảo

1,1

1,2

1080 Nguyễn Huy Oánh

1,2

1,1

1267 Phan Liêm

1,2

1,1

1530 Thích Phước Huệ

1,0

1,2

3. Sửa đổi tên một số tuyến đường tại Phụ lục số 2, như sau:
a) Sửa đổi tên “Đường ĐT 604” tại số thứ tự 5, Mục V, Phụ lục số 2 thành “Quốc
lộ 14G”.
b) Sửa đổi tên ‘Đường Hoàng Văn Thái (cũ) nối dài (đoạn từ Đà Sơn đi thôn
Phú Hạ, Phú Thượng) tại số thứ tự 4, Mục VII, Phụ lục số 2 thành “Đường Hoàng Văn
Thái nối dài cũ (đoạn thuộc địa phận thôn Phú Hạ và thôn Phú Thượng)”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung
khác tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của UBND
thành phố không trái Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài
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chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước;
Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng phòng Tài chính các quận, huyện; Chi cục
trưởng Chi cục Thuế các quận, huyện; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung
tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TN&MT, XD, TP;
- TVTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TPĐN;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- TT Công báo TPĐN;
- VP UBND tp: CPVP, Phòng GTĐB, KTTH;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Duy Khương
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Phụ lục số 3
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số: 29 /2015/QĐ-UBND ngày 23 /10 /2015
của UBND thành phố Đà Nẵng)
Số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Tên đường
An Bắc 4
An Thượng 29 (đoạn tiếp theo)
An Trung 4
Âu Dương Lân
Bá Giáng 12
Bá Giáng 14
Bàu Gia Thượng 1
Bàu Gia Thượng 2
Bàu Gia Thượng 3
Bàu Năng 1
Bàu Năng 2
Bàu Năng 3
Bình Kỳ (đoạn tiếp theo)
Bình Thái 4
Bùi Cầm Hổ
Bùi Huy Đáp
Cao Bá Đạt
Đặng Huy Trứ (đoạn tiếp theo)
Đặng Văn Kiều
Đào Trinh Nhất
Đinh Đức Thiện
Đỗ Đăng Tuyển (đoạn tiếp theo 5m)
Đỗ Đức Dục
Đỗ Thúc Tịnh (đoạn tiếp theo 5,5m)
Hà Kỳ Ngộ
Hòa Minh 18 (đoạn tiếp theo)
Hòa Minh 19 (đoạn tiếp theo)
Hòa Minh 23 (đoạn tiếp theo)
Hoàng Văn Thái - Đoạn từ đường vào bãi rác
Khánh Sơn đến đường tránh Nam Hải Vân
- Đoạn 15m
- Đoạn 2x10,5m
Huỳnh Lắm

Hệ số
điều
chỉnh
giá đất

Địa bàn
quận/huyện

1.0
1.1
1.1
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.0
1.2
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Sơn Trà
Hòa Vang
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Ngũ Hành Sơn
Cẩm Lệ
Hòa Vang
Hòa Vang
Hòa Vang
Liên Chiểu
Hòa Vang
Hòa Vang
Liên Chiểu
Cẩm Lệ
Thanh Khê
Cẩm Lệ
Sơn Trà
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Liên Chiểu

1.1
1.0
1.0

Liên Chiểu
Liên Chiểu
Ngũ Hành Sơn
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

Huỳnh Tịnh Của
Kha Vạng Cân
Khái Đông 4
Khuê Bắc 1
Khuê Bắc 2
Khuê Bắc 3
Khuê Mỹ Đông 5
Khuê Mỹ Đông 6
Lê Thước (đoạn tiếp theo)
Lê Trực
- Đoạn 7,5m
- Đoạn 5,5m
Liêm Lạc 12
Liêm Lạc 14
Liêm Lạc 15
Liêm Lạc 16
Liêm Lạc 17
Liêm Lạc 18
Liêm Lạc 19
Liêm Lạc 20
Liêm Lạc 21
Lương Trúc Đàm
Lưu Đình Chất
Lý Thái Tông (đoạn từ đường Nguyễn Xí đến
giáp đường Bàu Năng 3)
Mai An Tiêm
Mộc Bài 7
Mộc Bài 8
Mộc Bài 9
Nại Thịnh 5
Nại Thịnh 6
Nại Thịnh 7
Nại Thịnh 8
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Đoạn từ đường An Nông đến cầu Hòa Phước
- Đoạn từ cầu Hòa Phước đến Quốc Lộ 1A
Nguyễn Hàm Ninh
Nguyễn Hữu Thận
Nguyễn Huy Oánh (đoạn tiếp theo)

1.1
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.2

Hòa Vang
Hòa Vang
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Sơn Trà

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2

Hòa Vang
Hòa Vang
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Liên Chiểu
Ngũ Hành Sơn

1.2

Liên Chiểu

1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2

Hòa Vang
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà

1.0
1.2
1.0
1.3
1.1

Ngũ Hành Sơn
Hòa Vang
Hòa Vang
Thanh Khê
Hòa Vang
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65
66
67

68
69
70
71
72
73

74

75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Nguyễn Khả Trạc
Nguyễn Như Đổ
Nguyễn Thiện Kế
- Đoạn 5,5m
- Đoạn 5m
Nguyễn Trọng Hợp
Nguyễn Tuyển
Nguyễn Văn Tỵ
Nguyễn Văn Vĩnh
Phạm Hữu Nhật
Phạm Ngọc Mậu
- Đoạn 7,5m
- Đoạn 5,5m
Phạm Quang Ảnh
- Đoạn 5,5m
- Đoạn 5m
Phạm Vấn (đoạn tiếp theo)
Phạm Viết Chánh
Phan Sĩ Thực
Phan Thúc Trực
Phan Văn Đáng
- Đoạn 10,5m
- Đoạn 7,5m
Phan Xích Long
Phùng Hưng (đoạn tiếp theo)
Phước Trường 10
Phước Trường 11
Phước Trường 12
Phước Trường 14
Phước Trường 15
Sơn Thủy 12
Tân Hòa 1
Tân Hòa 2
Tân Hòa 3
Tân Hòa 4
Tân Hòa 5
Tân Hòa 6

1.2
1.2

Hòa Vang
Cẩm Lệ

1.1
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.1

Sơn Trà
Sơn Trà
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Hòa Vang
Hòa Vang
Ngũ Hành Sơn

1.4
1.3

Thanh Khê
Thanh Khê

1.1
1.2
1.2
1.1
1.2
1.0

Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Cẩm Lệ
Cẩm Lệ
Hòa Vang

1.0
1.0
1.3
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Hòa Vang
Hòa Vang
Thanh Khê
Liên Chiểu
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Ngũ Hành Sơn
Thanh Khê
Thanh Khê
Thanh Khê
Thanh Khê
Thanh Khê
Thanh Khê
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112
113
114
115
116
117

118
119

Thành Vinh 2
Thành Vinh 3
Thành Vinh 4
Thành Vinh 5
Trần Đình Tri
Trần Hữu Tước
Trần Quý Khoách
Trần Tử Bình
Trần Văn Giàu
Trần Xuân Hòa
Triệu Quốc Đạt
Trịnh Quang Xuân
Trung Nghĩa 7 (đoạn tiếp theo)
Trung Nghĩa 8
Trung Nghĩa 9
Trương Vĩnh Ký
- Đoạn 10,5m
- Đoạn 7,5m
Võ Văn Đặng (đoạn tiếp theo)
Vũ Hữu Lợi
Vùng Trung 6
Vùng Trung 7
Vùng Trung 8
Vùng Trung 9
Vùng Trung 10
Vùng Trung 11
- Đoạn 7,5m
- Đoạn 5,5m
Đường tránh Nam Hải Vân (đoạn thuộc địa
bàn quận Liên Chiểu)

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.0
1.0

Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Sơn Trà
Liên Chiểu
Sơn Trà
Liên Chiểu
Hòa Vang
Hòa Vang
Ngũ Hành Sơn
Cẩm Lệ
Hòa Vang
Liên Chiểu
Liên Chiểu
Liên Chiểu

1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0

Hòa Vang
Hòa Vang
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn

1.1
1.1

Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn

1.0

Liên Chiểu

1.2
1.1

Sơn Trà

Đường từ Nguyễn Công Trứ đến Đông Kinh
Nghĩa Thục (đường sắt cũ quận Sơn Trà, chưa đặt
tên)

- Đoạn 10,5m x 2 làn
- Đoạn 10,5m

Sơn Trà
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Phụ luc số 4
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI NÔNG THÔN
(huyện Hòa Vang)
(Kèm theo Quyết định số: 29 /2015/QĐ-UBND ngày 23 / 10 /2015
của UBND thành phố Đà Nẵng)
Địa bàn/ Tên đường

TT

Hệ số điều
chỉnh giá đất

I

Xã Hòa Nhơn

1

Đường Bà Nà - Suối Mơ

1.2

2

Đường tránh Nam Hải Vân

1.2

II

Xã Hòa Sơn

1

Đường Bà Nà - Suối Mơ

1.2

2

Đường tránh Nam Hải Vân

1,2

III
1
IV

Xã Hòa Phú
Đường Bà Nà - Suối Mơ

1.2

Xã Hòa Liên

1

Đường tránh Nam Hải Vân

V

Xã Hòa Ninh

1

Đường Bà Nà - Suối Mơ

1.2

1.2
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 30 /2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm
2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ
về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng,
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
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một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 250/TTrSNV ngày 31 tháng 7 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen
thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và
thay thế Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng của Ủy ban
nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể thành phố, các quận, huyện, các khối
thi đua, cụm thi đua, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Định
Về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về:
1. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc thi đua, khen thưởng.
2. Mục tiêu, hình thức, nội dung và trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua.
3. Tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục, quy trình xét các danh hiệu thi đua và các hình thức
khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
4. Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng
thưởng huân chương, huy chương, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước,
danh hiệu vinh dự Nhà nước; đề nghị Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua của Chính
phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
5. Hiệp y khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tập thể và cá nhân thuộc:
a) Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng;
b) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;
c) Các cơ quan làm công tác Đảng thành phố Đà Nẵng;
d) Cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và tương đương;
đ) Các quận, huyện và phường, xã thuộc quận, huyện;
e) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
nghề nghiệp và các thành viên khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Đà Nẵng;
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g) Các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm
hữu hạn; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng;
h) Khối thi đua, Cụm thi đua;
i) Cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi
tắt là cơ quan Trung ương);
k) Hộ gia đình;
l) Công dân thành phố Đà Nẵng.
2. Tập thể và cá nhân ở địa phương khác.
3. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể
nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích
bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
3. Hiệp y khen thưởng là hình thức lấy thông tin của các cơ quan có liên quan để
có thêm căn cứ trước khi quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.
4. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng
cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
5. Khen thưởng theo chuyên đề là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành
tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động.
6. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã đạt được thành
tích đột xuất trong lao động, sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; dũng cảm cứu
người, tài sản của nhân dân hoặc của Nhà nước (thành tích đột xuất là thành tích lập
được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công
việc bình thường mà tập thể, cá nhân phải đảm nhận).
7. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đã có thành tích, có đóng góp vào công cuộc
xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trên lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác.
8. Cơ quan thành phố là viết tắt của tất cả các đối tượng tại Điểm a, b, c, d, e,
Khoản 1, Điều 2 Quy định này.
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9. Đơn vị trực thuộc là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, trực tiếp
chịu sự quản lý điều hành của cơ quan thành phố, quận, huyện.
10. Đơn vị thành viên là đơn vị trong một khối, cụm thi đua hoặc cùng tham gia
thực hiện một nội dung thi đua.
11. Tập thể nhỏ là đơn vị không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng,
như các phòng, ban, bộ phận, tổ, nhóm, đội và tương đương.
12. Tập thể là cơ quan thành phố, quận, huyện, cơ quan Trung ương, khối thi đua,
đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, tập thể nhỏ và tập thể được quy định tại Khoản 2,
Khoản 3, Điều 2 Quy định này.
Điều 4. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
1. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:
a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
b) Ðoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua và hiệu
quả đạt được.
2. Nguyên tắc khen thưởng:
a) Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn
được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao
động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và cá nhân có nhiều sáng tạo
trong lao động, công tác;
b) Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào
thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo;
c) Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng: Đối với khen
thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể
cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở
lên để xét khen thưởng;
d) Thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết
định khen thưởng lần trước.
3. Không xét khen thưởng hoặc hiệp y khen thưởng (trừ trường hợp có thành tích
xuất sắc đột xuất) đối với các trường hợp sau:
a) Không tổ chức hoặc không tham gia phong trào thi đua;
b) Không đăng ký thi đua;
c) Không có văn bản hướng dẫn tiêu chí xét khen thưởng hoặc có tiêu chí xét khen
thưởng nhưng chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 5. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố quyết định khen thưởng
và đề nghị khen thưởng
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1. Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được quy định tại Điều 11 Quy
định này.
2. Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng
thưởng huân chương, huy chương, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước,
danh hiệu vinh dự Nhà nước; đề nghị Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua của Chính
phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định.
3. Xét hiệp y khen thưởng theo đề nghị của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương
(trừ các nội dung không phải hiệp y được quy định tại Khoản 14, Điều 53, Nghị định
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thi đua, Khen thưởng).
Chương II
MỤC TIÊU, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC
PHONG TRÀO THI ĐUA
Ðiều 6. Mục tiêu thi đua
Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá
nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
Ðiều 7. Hình thức tổ chức thi đua
1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng
ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, đơn vị. Đối tượng thi đua thường
xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một cơ quan, đơn vị
hoặc giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau.
Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu,
mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị hoặc theo
khối thi đua, cụm thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua. Kết
thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trưởng các khối khối thi đua, cụm thi
đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua.
2. Thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt
nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong khoảng thời gian nhất định hoặc tổ chức thi
đua để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của cơ quan, đơn vị. Cơ quan,
đơn vị chỉ phát động thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt) khi đã xác định rõ mục
đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp và thời gian.
Ðiều 8. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
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1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ
tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải đảm
bảo khoa học, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và có tính khả thi.
Phong trào thi đua có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. Nội dung
bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để đề ra nội dung, phương
pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của cơ quan,
đơn vị, cá nhân.
2. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối
tượng tham gia thi đua để có hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp. Coi
trọng việc tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách
nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng, đa dạng hoá các hình thức phát động thi đua,
chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua.
3. Triển khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức
thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm tốt trong
các đối tượng tham gia thi đua.
4. Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua để xây dựng các tiêu chí
đánh giá phù hợp với thực tế và để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng trong các
kỳ sơ kết, tổng kết.
5. Trong quá trình tổ chức thực hiện chú trọng công tác chỉ đạo điểm, đôn đốc,
hướng dẫn, kiểm tra. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc phát
hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới,
cách làm hay trong phong trào thi đua. Việc phát hiện điển hình tiên tiến là nhiệm vụ
trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua.
6. Tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua. Đối với đợt thi
đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm. Kết thúc đợt thi đua
tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, lựa chọn công khai để khen thưởng những tập thể,
cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.
Ðiều 9. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua
1. Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phát động phong
trào thi đua của thành phố.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các khối thi đua, cụm
thi đua và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm chỉ
đạo, tổ chức, phát động phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan,
đơn vị mình quản lý.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị
- xã hội thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức mình,
phối hợp với các cơ quan của Nhà nước để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu
nước.
Ðiều 10. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng
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Các cơ quan thông tin truyền thông của thành phố và đề nghị các quan thông tin
truyền thông của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố thường xuyên tuyên truyền
chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gương các
điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát hiện các cá nhân, tập thể có thành
tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về
thi đua, khen thưởng.
Chương III
DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG
Điều 11. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền
quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
1. Danh hiệu thi đua:
a) Đối với tập thể: Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc;
b) Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua thành phố.
2. Hình thức khen thưởng: Bằng khen.
Điều 12. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Cờ thi đua
1. Cờ thi đua của UBND thành phố được xét tặng hằng năm cho các tập thể là đơn
vị thành viên thuộc khối thi đua, cụm thi đua và đơn vị trực thuộc cơ quan thành phố,
quận, huyện.
2. Cờ thi đua của UBND thành phố được xét tặng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn
theo quy định tại Điều 26, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Khoản 4, Điều 16,
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là
tập thể tiêu biểu xuất sắc của thành phố;
b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể, cá nhân khác học tập;
c) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham
nhũng và các tệ nạn xã hội khác;
d) Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được xét tặng “Cờ thi đua của
UBND thành phố” phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các khối, cụm
thi đua do thành phố tổ chức hoặc cơ quan thành phố, quận, huyện tổ chức.
Điều 13. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc
1. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được xét tặng hằng năm cho các đối tượng
sau:
a) Đối với cấp thành phố gồm: Các phòng, ban và tương đương thuộc sở, ban,
ngành, hội, đoàn thể thành phố và tương đương;
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b) Đối với cấp quận, huyện gồm: Các phòng, ban và tương đương thuộc quận,
huyện; các đơn vị trực thuộc quận, huyện; UBND phường, xã;
c) Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: Khoa, phòng thuộc trường cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp, bệnh viện, trung tâm y tế và tương đương.
2. Tập thể lao động xuất sắc là tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số các Tập
thể lao động tiên tiến đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27, Luật Thi đua, Khen
thưởng năm 2003, cụ thể như sau:
a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ
đối với Nhà nước;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít
nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ
luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp
luật của Nhà nước.
Điều 14. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Chiến sĩ thi đua thành phố
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt
các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và
Điều 14, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, cụ thể như sau:
1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (tính đến năm đề nghị khen thưởng).
2. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân có tác
dụng ảnh hưởng đối với thành phố và được chứng nhận của Hội đồng Khoa học và
Công nghệ thành phố đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu.
Điều 15. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen
1. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng cho cá nhân gương mẫu chấp
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các
tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 39, Điều 1, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013,
Khoản 1, Điều 24, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi
đua do Chủ tịch UBND thành phố phát động;
b) Cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh
vực do thành phố quản lý; đối với công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều
thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng
trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã;
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c) Cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các cá nhân có 02 năm liên
tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính đến năm đề nghị khen thưởng), trong thời
gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở;
d) Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích, được các cấp có thẩm quyền công
nhận và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao
trình độ chuyên môn, tay nghề;
đ) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định, giúp đỡ hộ nông dân xóa
đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động;
e) Cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, sản xuất, chiến
đấu, phục vụ chiến đấu; dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân và Nhà nước hoặc
thành tích, công trạng rõ ràng (được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định công
nhận, như đạt giải trong các kỳ thi, hội thi, hội thao, hội diễn…);
g) Cá nhân ở địa phương khác, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài
có thành tích, có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng
trên lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc
lĩnh vực khác.
2. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng cho tập thể gương mẫu chấp
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt một trong các
tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 39, Điều 1, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013,
Khoản 2, Điều 24, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi
đua do Chủ tịch UBND thành phố phát động;
b) Tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi
đua do các cơ quan thành phố, cơ quan trung ương phát động có phạm vi ảnh hưởng
trong từng lĩnh vực do thành phố quản lý;
c) Tập thể là đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 13 Quy định này có thành
tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các tập thể có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ (tính đến năm đề nghị khen thưởng);
d) Tập thể là các cơ quan thành phố, quận, huyện, đơn vị thành viên khối thi đua,
cụm thi đua, cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các tập thể
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;
tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể;
thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà
nước;
đ) Tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất;
e) Tập thể ở địa phương khác, tổ chức nước ngoài đã có thành tích, có đóng góp
vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trên lĩnh vực: Chính trị, kinh
tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác.

21

CÔNG BÁO/Số 15 + 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2015

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng cho gia đình gương mẫu chấp
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp
về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 triệu đồng trở
lên. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.
Điều 16. Tiền thưởng
1. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được chi trả
theo nguyên tắc sau:
a) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt nhiều
danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng
cao nhất;
b) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian
để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh
hiệu thi đua;
c) Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình
thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức
khen thưởng.
2. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 71, Điều
75, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Danh hiệu Cờ thi đua của UBND thành phố được thưởng 15,5 lần mức lương
cơ sở;
b) Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;
c) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở;
d) Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố được thưởng 1,0 lần mức lương cơ
sở (đối với cá nhân) và 2,0 lần mức lương cơ sở (đối với tập thể).
3. Trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khen thưởng, Sở Nội
vụ có trách nhiệm chuyển tiền thưởng cho cơ quan, đơn vị trình khen thưởng.
4. Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày nhận quyết định khen thưởng và tiền
thưởng, cơ quan, đơn vị trình khen thưởng có trách nhiệm chuyển tiền thưởng cho tập
thể, cá nhân được khen thưởng.
Chương IV
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Điều 17. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng và thời gian giải quyết
1. Hồ sơ khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan hoặc khối thi đua;
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- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan hoặc biên bản họp xét
thi đua của khối thi đua. Đối với các cụm thi đua trực thuộc, phải có biên bản họp xét
thi đua của cụm thi đua kèm theo;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (có xác nhận
của thủ trưởng trực tiếp, thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc khối trưởng khối thi đua,
cụm thi đua);
- Chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến của đối tượng
được quy định tại Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 15 Quy định này.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
c) Thời gian giải quyết hồ sơ: Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định (Sở Nội vụ: 11 ngày; Văn phòng UBND thành phố: 04
ngày). Trường hợp khen thưởng có xin xác nhận thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp, thời gian xin xác nhận thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp được tính vào thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Nội vụ (trong đó, xác nhận
thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 03 ngày).
2. Hồ sơ khen thưởng theo chuyên đề:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan hoặc khối thi đua;
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan hoặc biên bản họp xét
thi đua của khối thi đua;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (có xác nhận
của thủ trưởng trực tiếp, thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc khối trưởng khối thi đua);
- Chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với phát minh, sáng chế,
sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hoặc sáng tác, sáng tạo.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
c) Thời gian giải quyết hồ sơ: Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định (Sở Nội vụ: 06 ngày; Văn phòng UBND thành phố: 04
ngày). Trường hợp khen thưởng có xin xác nhận thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian giải quyết 15 ngày làm việc (Sở Nội vụ: 08 ngày;
xác nhận thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 03 ngày; Văn
phòng UBND thành phố: 04 ngày).
3. Hồ sơ khen thưởng đột xuất:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan hoặc khối thi đua;
- Bản tóm tắt thành tích của thủ trưởng cơ quan hoặc khối thi đua ghi rõ hành
động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng đột xuất.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
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c) Thời gian giải quyết hồ sơ: Thời gian giải quyết 04 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định (Sở Nội vụ: 02 ngày; Văn phòng UBND thành phố: 02
ngày).
4. Hồ sơ khen thưởng đối ngoại:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở Ngoại vụ thành phố;
- Bản tóm tắt thành tích của Sở Ngoại vụ thành phố ghi rõ hành động, thành tích,
công trạng của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
c) Thời gian giải quyết hồ sơ: Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định (Sở Nội vụ: 06 ngày; Văn phòng UBND thành phố: 04
ngày). Trường hợp khen thưởng có xin xác nhận thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian giải quyết 15 ngày làm việc (Sở Nội vụ: 08 ngày;
xác nhận thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 03 ngày; Văn
phòng UBND thành phố: 04 ngày).
5. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan;
- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan;
- Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng (có xác nhận của thủ
trưởng trực tiếp, thủ trưởng cấp trên trực tiếp);
- Chứng nhận của Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố đối với sáng kiến,
đề tài nghiên cứu.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
c) Thời gian giải quyết hồ sơ: Căn cứ vào thời gian tổ chức họp Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng thành phố.
Điều 18. Thủ tục hồ sơ đề nghị hiệp y khen thưởng và thời gian giải quyết
1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị hiệp y khen thưởng của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương
(nội dung văn bản cần nêu rõ các nội dung cần hiệp y);
b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (có xác nhận
của thủ trưởng trực tiếp, thủ trưởng cấp trên trực tiếp.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Thời gian giải quyết hồ sơ:
a) Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
(Sở Nội vụ: 06 ngày; Văn phòng UBND thành phố: 04 ngày);
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b) Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến nội
dung đề nghị hiệp y thì thời gian giải quyết 15 ngày làm việc (Sở Nội vụ: 08 ngày; lấy
ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan: 03 ngày; Văn phòng UBND thành
phố: 04 ngày).
Điều 19. Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
1. Báo cáo thành tích phải căn cứ vào tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình
thức khen thưởng.
2. Đối với tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị có nghĩa vụ thực hiện thuế,
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong báo cáo thành tích phải kê
khai rõ việc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về các lĩnh vực nêu trên (có số liệu chứng minh cụ thể).
3. Việc thẩm định mức độ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị có
nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Sở Nội vụ
lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
4. Mẫu báo cáo thành tích thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu
số 06, Mẫu số 07 và Mẫu số 08, Phụ lục đính kèm Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày
27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thi đua, Khen thưởng.
Chương V
QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
VÀ THỜI GIAN TRÌNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Điều 20. Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
1. Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, cơ quan thành phố, quận, huyện, khối thi đua
đăng ký với UBND thành phố các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc
thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố và các danh hiệu thi đua, hình
thức khen thưởng cấp Nhà nước.
2. Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, cơ quan Trung ương đăng ký xét tặng Bằng
khen của Chủ tịch UBND thành phố.
3. Trước ngày 25 tháng 10 hằng năm, ngành Giáo dục và Đào tạo đăng ký với
UBND thành phố các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch
UBND thành phố và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.
4. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen
thưởng.
Điều 21. Thẩm quyền xét và đề nghị khen thưởng
1. Thủ trưởng cơ quan thành phố, quận, huyện:
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a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Cờ thi đua của UBND
thành phố, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua thành phố và Bằng khen cho tập
thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý;
b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ
để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, Giải
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước; đề nghị
Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ
quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn
quốc theo quy định.
2. Thủ trưởng cơ quan Trung ương xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen
thưởng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý (thành tích chuyên đề
và đột xuất).
3. Khối thi đua:
a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Cờ thi đua của UBND
thành phố và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đơn vị thành viên và cá
nhân trong Khối. Ngoài ra, đối với Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng thành phố
có thể xét đề nghị khen thưởng cho cá nhân và tập thể trực thuộc các đơn vị thành viên;
b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Chính phủ quyết định tặng
Cờ thi đua của Chính phủ.
4. Sở Nội vụ thành phố thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố tặng
thưởng Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành
phố do cơ quan thành phố, cơ quan trung ương và khối thi đua đề nghị; hiệp y khen
thưởng đối với tập thể, cá nhân theo đề nghị của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.
5. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét, đề nghị Chủ tịch UBND thành
phố:
a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố và Bằng khen của Chủ tịch
UBND thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh, trong đó có 03 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao hằng năm cho
các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện;
b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ
để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà
nước Thành phố anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân; đề nghị Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ và đề nghị Thủ tướng
Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ
thi đua toàn quốc theo quy định.
6. Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng:
a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho đối tượng là tổ chức
nước ngoài, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài;
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b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ
để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương theo quy
định.
7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng xét và đề nghị Chủ tịch
UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết
định tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc theo quy định.
8. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng:
a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Bằng khen cho công
nhân có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 15 Quy định này;
b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ
để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, danh hiệu Anh hùng
lao động và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ cho công nhân theo quy định.
9. Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng:
a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Bằng khen cho nông
dân có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 15 Quy định này;
b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ
để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, danh hiệu Anh hùng
lao động và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ cho nông dân theo quy định.
10. UBND quận, huyện:
a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Bằng khen cho gia đình
có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3, Điều 15 Quy định này;
b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết
định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình theo quy định.
11. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và
Đào tạo đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền
quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước được
thực hiện như sau:
a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các quận, huyện xét, đề nghị Chủ tịch UBND
quận, huyện trình UBND thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố);
b) Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND quận, huyện, Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo xét, đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố (qua Sở Nội vụ).
Điều 22. Đối tượng, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà
nước phải có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy
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Các đối tượng, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước sau đây
phải có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ
tịch nước:
1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho cán bộ thuộc
diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
2. Các hình thức khen thưởng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí
Minh, Huân chương Độc lập (các hạng); danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc
nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc,
danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Điều 23. Thời gian trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen
thưởng
Cơ quan thành phố, quận, huyện, khối thi đua và đơn vị thành viên, cơ quan trung
ương trình hồ sơ đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành
phố, theo thời gian sau đây:
1. Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất, khen thưởng chuyên đề và khen
thưởng đối ngoại: Các ngày làm việc trong tuần.
2. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được:
a) Đối với các đơn vị được UBND thành phố giao 03 nhiệm vụ trọng tâm hằng
năm: Trước ngày 15 tháng 01 năm sau, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của
Chủ tịch UBND thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh, trong đó có 03 nhiệm vụ trọng tâm;
b) Trước ngày 25 tháng 02 năm sau, các cơ quan, đơn vị, khối thi đua trình hồ sơ
đề nghị khen thưởng cho các đơn vị thành viên, tập thể và cá nhân thuộc phạm vi quản
lý;
c) Trước ngày 01 tháng 6 hằng năm, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng học sinh
thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố;
d) Trước ngày 01 tháng 8 hằng năm, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể,
cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (khen thưởng thành tích năm học
trước).
Điều 24. Thời gian cơ quan thành phố trình hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính
phủ, Chủ tịch nước khen thưởng
Các khối thi đua, các cơ quan thành phố, quận, huyện trình hồ sơ cho UBND thành
phố xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng, theo các đợt sau
đây:
1. Đợt 1: Trước ngày 15 tháng 3 hằng năm, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng Cờ
thi đua của Chính phủ.
2. Đợt 2: Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng thành
tích kinh tế - xã hội.
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3. Đợt 3: Trước ngày 20 tháng 9 hằng năm, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng của
ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.
4. Ngoài các đợt trên, Sở Nội vụ chỉ tiếp nhận hồ sơ và xét đề nghị khen thưởng
thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích theo chuyên đề, khen thưởng đối ngoại và các
hình thức khen thưởng đặc thù khác.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 25. Các cơ quan thành phố, quận, huyện, khối thi đua và đơn vị thành viên,
các cơ quan Trung ương có trách nhiệm gửi báo cáo đăng ký thi đua, trình hồ sơ đề
nghị khen thưởng, hồ sơ đề nghị hiệp y khen thưởng cho UBND thành phố (qua Sở
Nội vụ).
Điều 26. Các cơ quan thành phố, quận, huyện, khối thi đua và đơn vị thành viên,
các cơ quan Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy
định này. Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật Thi đua, Khen thưởng
năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy định này để xây dựng quy định (quy
chế) thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị mình.
Điều 27. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thành phố hướng dẫn thống nhất việc
xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và tham mưu UBND thành phố ban hành Quy định
về hoạt động xét công nhận tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố làm
cơ sở cho việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
Điều 28. Giao Sở Tài chính thành phố hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong
việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo đúng quy định tại
Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn
việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thi đua, Khen thưởng; cấp kinh phí khen thưởng kịp thời để trao thưởng cho các
tập thể, cá nhân theo quy định.
Điều 29. Trách nhiệm của Sở Nội vụ thành phố
1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thành phố, quận, huyện, khối thi đua
và đơn vị thành viên, các cơ quan Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định
này và báo cáo tình hình cho UBND thành phố.
2. Tổ chức quán triệt Quy định này trong đội ngũ công chức, viên chức làm công
tác thi đua, khen thưởng. Nắm tình hình, tổ chức trao đổi kinh nghiệm nhằm triển khai
thực hiện thống nhất theo quy định.
3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên
đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố và UBND các quận, huyện hướng
dẫn thống nhất việc xét, đề nghị khen thưởng cho các đối tượng được quy định tại Điều
15 Quy định này.
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4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị
khen thưởng của doanh nghiệp theo quy định.
5. Phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố tham mưu UBND thành
phố điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng được
quy định tại Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND
thành phố về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định
của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế
một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho phù hợp với các nội dung về
thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết tại Quy định này.
Điều 30. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc, các cơ
quan thành phố, quận, huyện, khối thi đua và đơn vị thành viên, các cơ quan Trung
ương kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn phong trào thi đua và công
tác thi đua, khen thưởng của thành phố Đà Nẵng./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 31/2015/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ,
công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
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 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính
phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính
sách xã hội; đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng
7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã
hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ
tướng Chính phủ; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày
05 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 về
việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành
phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy
thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố
Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay
thế Quyết định số 5756/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố
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Đà Nẵng về việc quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức
có hoàn cảnh khó khăn.
Điều 3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội
thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Viên chức thành phố chịu
trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định ban hành kèm
theo Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ngành:
Tài chính; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố; Chủ tịch Liên đoàn Lao
động thành phố, Công đoàn Viên chức thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Việc cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân
hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao
động có hoàn cảnh khó khăn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /2015/QĐ-UBND
ngày 09 tháng11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành
phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt
là Chi nhánh NHCSXH thành phố) đối với cán bộ, công chức, người lao động là đoàn
viên công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố, Công đoàn ngành thành
phố và Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn
để hỗ trợ góp phần giải quyết khó khăn, từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, công
chức, người lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác của ngân
sách thành phố tại Chi nhánh NHCSXH thành phố.
2. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và các tổ chức công đoàn trực thuộc.
3. Cán bộ, công chức, người lao động có nhu cầu vay vốn để giải quyết khó khăn,
cải thiện đời sống.
Điều 3. Cơ chế tạo lập và phân bổ nguồn vốn
1. Tiếp tục quay vòng nguồn vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang Chi nhánh
Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố trong giai đoạn 2012-2014, số tiền 15 tỷ đồng
để tiếp tục cho vay.
2. Từ năm 2016 trở đi, hàng năm căn cứ vào nhu cầu vay của cán bộ, công chức,
người lao động, công đoàn cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vay vốn (có xác
nhận của thủ trưởng đơn vị) gửi Công đoàn Viên chức thành phố để tổng hợp, báo cáo
Liên đoàn Lao động thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Viên chức
thành phố phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố, căn cứ tình hình giải ngân, số
vốn đã thu hồi để xây dựng kế hoạch cho vay gửi Sở Tài chính. Căn cứ vào khả năng
cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí vốn ủy thác vào dự
toán chi ngân sách hàng năm trình HĐND thành phố phê duyệt theo quy định.
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Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẾ
Điều 4. Đối tượng cho vay
Đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, người lao động có hợp đồng lao động
không xác định thời hạn, có hoàn cảnh khó khăn ở các cơ quan, đơn vị sau đây:
1. Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố.
2. Cơ quan hành chính nhà nước (không tính đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp) có
công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành thành phố và Công đoàn các Khu công
nghiệp và chế xuất Đà Nẵng.
Điều 5. Điều kiện vay vốn
Người vay ở các cơ quan, đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên
chức thành phố, Công đoàn Ngành thành phố và Công đoàn các Khu công nghiệp và
chế xuất Đà Nẵng phải đảm bảo tất cả các điều kiện sau đây:
1. Có Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức của cấp có thẩm quyền
hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký với cơ quan, đơn vị quy định tại
Điều 4 Quy định này;
2. Đang công tác, hưởng lương tại cơ quan, đơn vị được quy định tại Điều 4 Quy
định này và được công đoàn cơ sở, Công đoàn Ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp
và chế xuất Đà Nẵng xác nhận có hoàn cảnh khó khăn theo Khoản 2 Điều 3 Quy định
này;
3. Cư trú hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng.
4. Có hoàn cảnh khó khăn thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có hệ số lương (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện
hưởng) từ 3,00 trở xuống.
b) Có vợ hoặc chồng hoặc con (gọi chung là thành viên trong gia đình) trong độ
tuổi lao động nhưng chưa có việc làm, việc làm không ổn định hoặc bị mất việc, thôi
việc, bị dôi dư trong quá trình sắp xếp doanh nghiệp, tinh giảm biên chế hoặc nghỉ hưu
trước thời hạn, nghỉ mất sức lao động.
c) Có từ 02 con trở lên đang học tại các trường đào tạo nghề, Trung cấp, Cao
đẳng, Đại học.
d) Có thành viên trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày.
đ) Gia đình bị thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.
e) Các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố đề
xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Trong đó, ưu tiên cho vay các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất như bị
thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh tật.
Điều 6. Mục đích cho vay
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Cho vay để phục vụ nhu cầu tiêu dùng như: mua sắm vật dụng, phương tiện đi
lại, hỗ trợ mua hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ thành viên
trong gia đình chữa bệnh... theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay
của người vay.
Điều 7. Phương thức cho vay
1. Chi nhánh NHCSXH thành phố thực hiện phát tiền vay trực tiếp đến cán bộ,
công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (người vay). Cán bộ, công chức, người
lao động có hoàn cảnh khó khăn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc đối tượng vay
vốn là người trực tiếp ký nhận nợ, chịu trách nhiệm trả nợ khi đến hạn.
2. Người vay không phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay và được miễn
lệ phí làm các thủ tục vay vốn.
Điều 8. Mức cho vay
1. Mức cho vay đối với từng trường hợp cụ thể do cấp có thẩm quyền phê duyệt trên
cơ sở đánh giá hoàn cảnh, nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của người vay, kế hoạch vốn
được phân bổ.
2. Mức cho vay phải đảm bảo việc trả nợ gốc theo phân kỳ và lãi hàng tháng không
quá 30% mức lương, thu nhập của người vay; đồng thời, đảm bảo việc thanh toán hết nợ
gốc và lãi khi hết thời hạn vay.
3. Mức cho vay tối đa không quá 50 triệu đồng/người vay. Trường hợp 01 hộ có có
từ 02 cán bộ, công chức, người lao động trở lên đủ điều kiện vay vốn thì chỉ thực hiện cho
vay tối đa 01 người vay thuộc hộ đó.
Điều 9. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Đối với từng trường hợp cụ thể do người có
thẩm quyền phê duyệt và người vay thỏa thuận căn cứ vào: mục đích sử dụng vốn vay,
khả năng trả nợ, nguồn vốn cho vay và thời gian công tác còn lại tại đơn vị của người
vay.
Điều 10. Mức lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay bằng lãi suất Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đối với hộ
nghèo theo từng thời điểm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho
vay.
Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt, phân bổ chỉ tiêu vốn
1. UBND thành phố ủy quyền cho Công đoàn Viên chức thành phố phê duyệt
đối tượng, thời hạn, mức cho vay trên cơ sở đề nghị của người vay, đề xuất của công
đoàn cơ sở và thủ trưởng đơn vị, Công đoàn Ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp
và chế xuất Đà Nẵng.
2. Công đoàn Viên chức thành phố phân bổ chỉ tiêu vốn cho các công đoàn cơ
sở, Công đoàn Ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng để tổ
chức bình xét người vay. Việc phân bổ căn cứ vào nguồn vốn UBND thành phố đã ủy
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thác cho Chi nhánh NHCSXH thành phố, nguồn vốn quay vòng và kế hoạch nhu cầu
vốn của cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ông đoàn cơ sở,
Công đoàn Ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đề xuất.
Điều 12. Quy trình, thủ tục cho vay
1. Khi có thông báo của Công đoàn Viên chức thành phố về việc đăng ký vay vốn,
Ban chấp hành công đoàn cơ sở triển khai đến đoàn viên công đoàn có nhu cầu vay vốn
trong đơn vị.
2. Người vay lập Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn (theo mẫu
của NHCSXH) gửi Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổng hợp.
3. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch vốn do Công đoàn Viên chức thành phố phân bổ,
Ban chấp hành công đoàn cơ sở họp để bình xét và thống nhất danh sách cán bộ công chức,
người lao động có hoàn cảnh khó khăn đề nghị vay vốn (có xác nhận của thủ trưởng đơn
vị) trình Công đoàn Viên chức thành phố phê duyệt.
4. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn do
công đoàn cơ sở trình (đối với hồ sơ vay vốn của đoàn viên công đoàn cơ sở trực thuộc
Công đoàn Ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng phải có xác
nhận của Công đoàn Ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng),
Công đoàn Viên chức thành phố kiểm tra, phê duyệt và gửi hồ sơ xin vay đến Chi nhánh
NHCSXH thành phố.
5. Chi nhánh NHCSXH thành phố kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của
bộ hồ sơ xin vay vốn, phê duyệt giải ngân; phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ
sở hướng dẫn người vay lập Sổ vay vốn và thực hiện giải ngân. Thời hạn phê duyệt và
có thông báo giải ngân gửi người vay, công đoàn cơ sở và Công đoàn Viên chức thành
phố là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày Chi nhánh NHCSXH nhận được đầy đủ
hồ sơ vay vốn theo quy định.
6. Chi nhánh NHCSXH thành phố thực hiện phát tiền vay trực tiếp đến người vay.
Điều 13. Thu hồi vốn vay, lãi vay
1. Chi nhánh NHCSXH thành phố thu nợ gốc trực tiếp từ người vay theo định kỳ
do người vay và Ngân hàng thỏa thuận trên Sổ vay vốn có thể 6 tháng hoặc 12 tháng/kỳ.
Người vay có thể trả nợ trước hạn.
2. Việc thu lãi được thực hiện theo định kỳ hàng tháng. Chi nhánh NHCSXH
thành phố uỷ nhiệm thu lãi cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở (Chi nhánh NHCSXH
thành phố ký Hợp đồng uỷ nhiệm với đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở theo mẫu
số 11/NH và chi trả hoa hồng theo mức chi trả tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Quy định
này.
3. Trường hợp người vay không còn công tác tại cơ quan, đơn vị (chuyển công
tác, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng, bị kỷ luật buộc thôi việc...), trước khi giải
quyết các chế độ cho người vay, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch công đoàn cơ sở
có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến Công đoàn Viên chức thành phố, Chi nhánh
NHCSXH thành phố và có trách nhiệm phối hợp thu hồi nợ vay.
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Điều 14. Xử lý nợ đến hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển
nợ quá hạn
Thực hiện theo các quy định của NHCSXH về nghiệp vụ cho vay đối với hộ
nghèo.
Điều 15. Phân bổ và sử dụng tiền lãi cho vay
Số lãi thu được từ dư nợ cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có
hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh
NHCSXH thành phố Đà Nẵng được quy thành 100% và được phân phối cụ thể như sau:
1. Trích 73% cho Chi nhánh NHCSXH thành phố để thực hiện các công việc sau:
a) Chi trả hoa hồng cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở (tương đương Tổ
TK&VV). Mức chi theo quy định hiện hành của NHCSXH Việt Nam về việc chi trả
hoa hồng cho Tổ tiết kiệm và vay vốn.
b) Trích lập quỹ dự phòng chung rủi ro tín dụng theo Quy định hiện hành của Thủ
tướng Chính phủ về quy chế quản lý tài chính đối với NHCSXH.
c) Phần còn lại trích cho Chi nhánh NHCSXH thành phố để bù đắp một phần chi
phí quản lý bao gồm các khoản chi về dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, chi hoạt động quản
lý phục vụ công tác cho vay và công vụ.
2. Trích 2% cho Liên đoàn Lao động thành phố để thực hiện các nhiệm vụ liên
quan đến công tác quản lý vốn vay và người vay. Nội dung và mức chi cụ thể do Chủ
tịch Liên đoàn Lao động thành phố quyết định theo quy định hiện hành.
3. Trích 10% cho Công đoàn viên chức thành phố để thực hiện các nhiệm vụ liên
quan đến công tác quản lý vốn vay và người vay. Công đoàn viên chức thành phố có
trách nhiệm chi cho cán bộ cơ sở tham gia hệ thống quản lý người vay (trừ cán bộ Ban
chấp hành công đoàn cơ sở đã được chi trả hoa hồng theo Điểm a Khoản 1 Điều này).
Nội dung và mức chi cụ thể do Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố quyết định
theo quy định hiện hành.
4. Trích 15% kinh phí hoạt động và khen thưởng cho Ban đại diện Hội đồng quản
trị NHCSXH thành phố để chi cho các nội dung sau:
a) Hỗ trợ cho các cơ quan đơn vị phối hợp xử lý các tình huống: người vay không
còn công tác tại cơ quan, đơn vị; xử lý nợ xấu; khởi kiện người vay chây ỳ không trả nợ
và các khoản chi khác vượt thẩm quyền hoặc khả năng đảm bảo của Chi nhánh
NHCSXH thành phố và các đơn vị quản lý người vay.
b) Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Chi nhánh NHCSXH thành phố.
c) Chi cho hoạt động sơ kết, tổng kết, hội họp, tập huấn; chi khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp thiết thực cho hoạt động tín dụng chính sách.
d) Các khoản chi khác.
Nội dung và mức chi cụ thể do Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH
thành phố quyết định trên cơ sở đề xuất của Chi nhánh NHCSXH thành phố.
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Điều 16. Xử lý rủi ro
Thực hiện theo cơ chế xử lý rủi ro hiện hành của NHCSXH và quy định hiện hành
của UBND thành phốvề việc tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành
phố ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH thành phố.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan
1. Sở Tài chính
a) Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố,
Công đoàn Viên chức thành phố xây dựng kế hoạch bố trí vốn ủy thác vào dự toán chi
ngân sách thành phố hằng năm, báo cáo UBND thành phố xem xét trình HĐND thành
phố phê duyệt.
b) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn ngân sách thành phố ủy thác cho Chi
nhánh NHCSXH thành phố theo đúng quy định.
c) Phối hợp thẩm định, phúc tra hồ sơ vay vốn bị rủi ro.
2. Chi nhánh NHCSXH thành phố
a) Quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay theo đúng quy định.
b) Thực hiện giải ngân, thu hồi nợ, sử dụng vốn thu hồi để quay vòng, đề xuất xử
lý nợ bị rủi ro, phân bổ và sử dụng lãi cho vay theo đúng quy định của các cấp có thẩm
quyền.
c) Hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn, giải ngân, thu hồi vốn và xử lý nợ đảm bảo
theo quy định và phối hợp thực hiện giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay.
d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý và sử dụng
nguồn vốn cho vay, tình hình phân bổ lãi thu được và tình hình trích lập, quản lý, sử
dụng quỹ dự phòng rủi ro cho Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn
Viên chức thành phố và các đơn vị liên quan.
3. Liên đoàn Lao động thành phố
a) Hàng năm trên cơ sở kế hoạch vốn do Công đoàn Viên chức đề xuất, chủ trì,
phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố xây dựng kế hoạch cho vay theo Khoản 2
Điều 3 Quy định này.
b) Chỉ đạo Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu
tại Khoản 4 Điều này.
c) Tổ chức thẩm định, phúc tra hồ sơ vay vốn bị rủi ro; lập thủ tục trình cấp có
thẩm quyền xem xét quyết định.
d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố báo
cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn vay trình UBND thành phố, đồng thời có kiến nghị,
đề xuất cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung quy định này (nếu có).
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4. Công đoàn Viên chức thành phố
a) Thực hiện nhiệm vụ nêu tại Khoản 2 Điều 3, Điều 11 và Khoản 4 Điều 12 của
Quy định này.
b) Chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của công đoàn cơ sở quy định tại
Khoản 6 Điều này.
c) Theo dõi, giám sát việc giải ngân, kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục
đích, có hiệu quả và bảo đảm khả năng trả nợ của người vay.
d) Phối hợp thực hiện thẩm định, phúc tra hồ sơ vay vốn bị rủi ro.
đ) Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công
đoàn trực thuộc tham gia hoạt động cho vay vốn.
5. Công đoàn Ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng
a) Xác nhận và chịu trách nhiệm về đối tượng vay vốn của các công đoàn cơ sở
trực thuộc.
b) Tổng hợp kế hoạch vay vốn theo Khoản 2 Điều 3 Quy định này.
c) Đôn đốc người vay trả nợ đúng thời hạn đã cam kết và chịu trách nhiệm phối
hợp xử lý tình huống người vay không còn công tác tại cơ quan, đơn vị nêu tại Khoản
3 Điều 13 Quy định này.
6. Công đoàn cơ sở
a) Xây dựng kế hoạch vay vốn theo Khoản 2 Điều 3 Quy định này.
b) Thực hiện quy trình, thủ tục cho vay theo Khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Quy định này.
c) Đôn đốc người vay trả nợ đúng thời hạn đã cam kết; Ban chấp hành công đoàn
cơ sở thực hiện thu tiền lãi khi được Chi nhánh NHCSXH thành phố ủy nhiệm và chịu
trách nhiệm phối hợp xử lý tình huống người vay không còn công tác tại cơ quan, đơn
vị nêu tại Khoản 3 Điều 13 Quy định này.
d) Theo dõi, giám sát việc giải ngân, kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục
đích, có hiệu quả và bảo đảm khả năng trả nợ của người vay.
Điều 18. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Tài chính,
Chi nhánh NHCSXH thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Viên chức
thành phố phối hợp đề xuất UBND thành phố xem xét bổ sung, sửa đổi Quy định này
cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách thành
phố./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 32 /2015/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách
thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 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 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính
phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính
sách xã hội; đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng
7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã
hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ
tướng Chính phủ; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày
05 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2115/STC-QLNS ngày
20 tháng 10 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ
thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà
Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố về
việc Ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng.
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Điều 3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã
hội thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra và đôn đốc việc
thực hiện Quy định ban hành kèm Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ngành:
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân
hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện,
phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố
tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /2015/QĐ-UBND
ngày 09 tháng11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành
phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là
Chi nhánh NHCSXH) để cho vay hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội của thành phố.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác của ngân
sách thành phố tại Chi nhánh NHCSXH.
2. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn.
3. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, cải thiện
đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội.
Điều 3. Nguyên tắc cho vay
1. Việc cho vay phải bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện vay vốn theo quy định
pháp luật hiện hành và quy định tại Quyết định này.
2. Người vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; trả nợ đúng hạn
cả gốc và lãi.
3. Chi nhánh NHCSXH và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện
thuận lợi cho đối tượng được vay vốn.
4. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng để chiếm đoạt và sử dụng nguồn vốn từ
ngân sách thành phố không đúng mục đích. Cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý theo
pháp luật.
Chương II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Nguồn vốn cho vay
Hàng năm, trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban
nhân dân thành phố quyết định chuyển vốn ngân sách thành phố đã bố trí dự toán để
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ủy thác cho Chi nhánh NHCSXH thực hiện cho vay theo kế hoạch được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
Điều 5. Đối tượng vay vốn
1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn địa phương và hộ đã thoát nghèo nhưng
cần có thêm 03 năm liên tiếp để ổn định và thoát nghèo bền vững.
2. Hộ gia đình bị thu hồi đất do di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố.
3. Hộ gia đình có thành viên đã chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương
sinh sống, đã thực sự cải tạo tiến bộ, có ý thức rõ ràng trong việc quyết tâm hoàn lương,
có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có nhu cầu vay vốn nhằm ổn định cuộc sống, tái
hòa nhập cộng đồng (gọi tắt là đối tượng hoàn lương).
4. Đối tượng chính sách khác theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 6. Điều kiện được vay vốn
1. Đối với các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 5
a) Cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn.
b) Phải có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, hộ cận nghèo và
hộ đã thoát nghèo nhưng cần có thêm 03 năm liên tiếp để ổn định và thoát nghèo bền
vững ở xã, phường nơi cư trú.
2. Đối với đối tượng thuộc khoản 2 Điều 5
a) Cư trú hợp pháp tại địa phương sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay
vốn.
b) Có xác nhận của UBND phường, xã đối với hộ bị di dời giải tỏa về việc hộ
gia đình bị di dời, giải tỏa trên danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn.
c) Có bản sao một trong các giấy tờ sau để chứng minh là hộ bị thu hồi đất do giải
tỏa:
- Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền;
- Biên bản bàn giao mặt bằng có xác nhận của UBND xã, phường, đơn vị chi
trả đền bù.
3. Đối với đối tượng hoàn lương: thực hiện theo Quyết định số 4279/QĐUBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
4. Chủ tịch UBND thành phố có quy định cụ thể đối với các đối tượng khác
theo khoản 4 Điều 5,
Điều 7. Cơ chế cho vay
1. Đối với đối tượng vay thuộc khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 thực hiện
theo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo theo quy định hiện hành của
Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó cụ thể mức cho vay như sau:
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a) Đối với các đối tượng thuộc khoản 1, khoản 2 Điều 5: Mức cho vay tối đa
không quá 50 triệu đồng/hộ gia đình.
b) Đối với đối tượng thuộc khoản 3, khoản 4 Điều 5: thực hiện theo các quyết
định của Chủ tịch UBND thành phố.
2. Lãi suất cho vay, quy trình, hồ sơ thủ tục và thời hạn cho vay thực hiện theo
quy định hiện hành của nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội.
3. Đối với đối tượng chính sách khác, căn cứ vào các quy định của pháp luật
và các hướng dẫn cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố quyết định để áp dụng cho phù hợp.
Điều 8. Xử lý nợ bị rủi ro
1. Phạm vi xử lý nợ bị rủi ro
a) Người vay không trả được nợ do nguyên nhân khách quan gây ra như thiên
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chính sách nhà nước thay đổi,…được giải quyết rủi ro theo
quy định hiện hành.
b) Đối với các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân chủ quan của tổ chức, cá nhân
vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương thì tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất phải
bồi hoàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Nguyên tắc, biện pháp xử lý nợ, thời điểm xem xét xử lý, hồ sơ pháp lý để
xem xét xử lý rủi ro
a) Thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, các Bộ ngành có liên
quan về cơ chế xử lý nợ rủi ro và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách
xã hội.
b) Những trường hợp phải xử lý rủi ro ngoài các cơ chế này, Chi nhánh
NHCSXH chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan xem xét, thẩm định thống nhất bằng
văn bản đối với từng trường hợp cụ thể, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét,
quyết định.
3. Thẩm quyền xử lý nợ bị rủi ro
a) Giám đốc Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay quyết định đối với việc gia hạn
nợ; tổng hợp, kiểm tra hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ, xóa nợ trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
b) Ban đại diện Hội đồng Quản trị Chi nhánh NHCSXH quyết định việc khoanh
nợ, xóa nợ cho khách hàng trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH đối
với trường hợp quy mô của đợt xoá nợ không vượt quá số dư Quỹ dự phòng rủi ro tín
dụng được tạo lập từ nguồn vốn ủy thác địa phương.
c) Chủ tịch UBND thành phố quyết định việc xóa nợ gốc và lãi cho khách hàng
trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH đối với trường hợp quy mô của
đợt xoá nợ vượt quá số dư Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng được tạo lập từ nguồn vốn ủy
thác địa phương.
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4. Trình tự thực hiện xử lý nợ bị rủi ro
a) Đối tượng vay có trách nhiệm làm đơn và hồ sơ xử lý nợ theo quy định hiện
hành của Chi nhánh NHCSXH gửi đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi vay vốn.
Ngân hàng Chính sách xã hội nơi vay vốn kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ do
khách hàng gửi; phối hợp với Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, lãnh đạo tổ chức chính
trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, phường, chủ tịch UBND xã, phường nơi khách hàng cư
trú, xác nhận của cơ quan chuyên ngành cấp xã, phường (nếu có) như: cơ quan phòng
chống bão lụt, thú y để thẩm định, lập biên bản xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài
sản; tổng hợp hồ sơ xử lý nợ báo cáo Chi nhánh NHCSXH.
b) Chi nhánh NHCSXH kiểm tra, xác nhận mức độ rủi ro; xác nhận tính chính
xác, tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị xử lý nợ của đối tượng; tổng hợp và có ý kiến
bằng văn bản về đề nghị xử lý nợ bị rủi ro báo cáo Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi
nhánh NHCSXH xem xét quyết định.
c) Trường hợp đợt xóa nợ vượt quá số dư Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, trên cơ
sở Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, Chi nhánh
NHCSXH có văn bản kèm hồ sơ liên quan về đề nghị xử lý xóa nợ gốc, lãi vay gửi Sở
Tài chính chủ trì, phối hợp đơn vị có trách nhiệm quản lý đối tượng vay vốn để thẩm
tra, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.
d) Căn cứ Quyết định xử lý nợ bị rủi ro của cấp có thẩm quyền, Chi nhánh
NHCSXH tổ chức thực hiện.
5. Nguồn vốn xử lý rủi ro
Nguồn vốn để xóa nợ gốc, lãi cho khách hàng được sử dụng từ Quỹ dự phòng
rủi ro tín dụng được trích lập và bù đắp theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.
Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro không đủ bù đắp, Chi nhánh NHCSXH phối
hợp Sở Tài chính báo cáo, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết
định.
Điều 9. Phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay
Lãi thu được từ dư nợ cho vay (lãi suất cho vay trên tổng số dư có thu được lãi)
được quy thánh 100% và được phân bổ như sau:
1. Trích 73% cho Chi nhánh NHCSXH để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều
15 Quy định này và các công việc sau:
a) Chi trả hoa hồng cho Tổ tiết kiệm và vay vốn (nhóm vay vốn), chi trả phí ủy
thác cho tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay theo mức chi quy định hiện hành
của NHCSXH và để bù đắp một phần chi phí quản lý cho Chi nhánh NHCSXH (gồm
các khoản chi về dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, chi hoạt động quản lý và công vụ,…).
Trường hợp cho vay không thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức hội, đoàn thể
thì khoản chi này được chi cho cơ quan quản lý đối tượng vay vốn.
b) Trích lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định hiện hành của Thủ tướng
Chính phủ.
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2. Trích 12% cho các cơ quan quản lý đối tượng theo từng chương trình cho vay
để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 14 Quy định này.
a) Cơ quan quản lý đối tượng vay vốn có trách nhiệm chi trả cho cán bộ xã,
phường hoặc cán bộ cơ sở tham gia hệ thống quản lý đối tượng vay vốn. Riêng Sở Lao
động – Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm chi trợ cấp hàng tháng cho Trưởng ban
giảm nghèo các phường, xã với mức 150.000đ/người/tháng.
b) Các khoản chi tại khoản 2 Điều này do Thủ trưởng cơ quan quản lý đối tượng
vay vốn quyết định theo quy định hiện hành.
3. Trích 15% cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố để chi
các nội dung sau:
a) Hỗ trợ các lực lượng phối hợp xử lý các tình huống: truy tìm hộ vay đi khỏi
địa phương, xử lý nợ xấu, khởi kiện hộ chây ỳ và các khoản chi khác vượt thẩm quyền
hoặc khả năng đảm bảo của Chi nhánh NHCSXH và các đơn vị quản lý đối tượng vay
vốn
b) Hỗ trợ thêm cho các cơ quan quản lý đối tượng vay vốn các chương trình cho
vay có tổng dư nợ dưới 10 tỷ đồng.
c) Hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Chi nhánh NHCSXH
và các đơn vị trực thuộc, đơn vị có liên quan.
d) Chi hội họp, tập huấn, sơ kết, tổng kết; chi khen thưởng cho các tập thể, cá
nhân có thành tích trong công tác tín dụng chính sách,…
Nội dung chi và mức chi do Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH
thành phố quyết định trên cơ sở đề xuất của Chi nhánh NHCSXH.
Điều 10. Thời gian và phương thức ủy thác
Căn cứ dự toán được bố trí trong năm và khả năng cân đối ngân sách từng quý
và trên cơ sở nhu cầu theo đề nghị của Chi nhánh NHCSXH, Sở Tài chính trình Uỷ
ban nhân dân thành phố quyết định chuyển vốn uỷ thác cho Chi nhánh NHCSXH.
Điều 11. Thu hồi vốn uỷ thác
Khi xét thấy cần thiết phải thu hồi nguồn vốn đã uỷ thác, Uỷ ban nhân dân thành
phố có quyết định, Chi nhánh NHCSXH thực hiện thu hồi vốn vay đến hạn (không tiếp
tục cho vay từ nguồn vốn uỷ thác) để chuyển trả cho ngân sách thành phố cho đến khi thu
hồi hết vốn uỷ thác.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Tham mưu UBND thành phố chuyển vốn uỷ thác cho Chi nhánh NHCSXH
trên cơ sở dự toán ngân sách hằng năm đã được HĐND thành phố phê duyệt và kế
hoạch sử dụng vốn của Chi nhánh NHCSXH.
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2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo đề xuất Chủ
tịch UBND thành phố xem xét quyết định xoá nợ gốc, lãi đối với trường hợp quy mô
của đợt xóa nợ vượt quá số dư quỹ dự phòng rủi ro.
3. Kiểm tra, giám sát Chi nhánh NHCSXH quản lý, sử dụng vốn ngân sách thành
phố uỷ thác cho ngân hàng theo đúng quy định.
Điều 13. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế
hoạch bố trí nguồn vốn uỷ thác từ Ngân sách thành phố hàng năm, báo cáo Uỷ ban
nhân dân thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.
Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị quản lý đối tượng vay vốn (Sở Lao động
Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Công đoàn viên chức thành phố và các
đơn vị khác tùy theo từng chương trình cho vay cụ thể và do Chủ tịch UBND thành
phố quyết định)
1. Khảo sát, xác định đối tượng, nhu cầu vay vốn, xây dựng kế hoạch cho vay
hàng năm theo từng chương trình cho vay.
2. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả cho vay và phối hợp xử lý, thu hồi nợ
đối với các đối tượng quy định tại Quyết định này.
3. Chủ trì phối hợp với Chi nhánh NHCSXH và các sở, ngành liên quan:
a) Thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của hộ vay vốn ủy thác từ ngân sách
thành phố; phúc tra, lập thủ tục xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết
định.
b) Kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện cho vay vốn ủy thác từ Ngân sách
thành phố. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.
4. Trên cơ sở tiền lãi cho vay được phân bổ tại Điều 9 Quy định này, cuối năm
các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo quyết toán kinh phí hoạt
động hàng năm của đơn vị, địa phương.
Điều 15. Trách nhiệm của Chi nhánh NHCSXH
1. Quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác, nguồn Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng
theo đúng quy định nêu trên; sử dụng vốn thu hồi để cho vay quay vòng, không để vốn
tồn đọng.
2. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng
năm cho các đối tượng vay gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo
quy định.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ; thẩm định hồ sơ vay vốn và trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo quy định từng chương trình cho vay.
4. Hạch toán kế toán đối với nguồn vốn và dư nợ từ nguồn vốn ngân sách thành
phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.
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5. Hàng tháng, thực hiện phân phối tiền lãi theo quy định tại Điều 9 Quy định
này.
6. Tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm cho Ban đại diện
Hội đồng Quản trị, Sở Tài chính và các ngành có liên quan về tình hình sử dụng vốn,
phân phối, sử dụng lãi cho vay và Quỹ dự phòng rủi ro.
7. Tham mưu, báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành
phố quyết định các khoản chi tại khoản 7 Điều 9 Quyết định này.
8. Hàng năm, tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực
hiện cho vay các chương trình tín dụng từ nguồn vốn ủy thác của thành phố.
Điều 16. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân quận, huyện
1. Quyết định phê duyệt dự án chương trình cho vay Giải quyết việc làm và các
chương trình tín dụng khác theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính hiệu quả
của dự án vay vốn.
2. Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hàng năm để
làm cơ sở Chi nhánh NHCSXH cho vay đúng đối tượng
3. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan và Phòng Giao dịch Ngân hàng
Chính sách xã hội quận, huyện thực hiện đúng cơ chế, chính sách cho vay từ nguồn
vốn uỷ thác.
Điều 17. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân phường, xã
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và hội, đoàn thể ở địa phương để thực hiện
việc xét, xác định đối tượng cho vay, xây dựng kế hoạch tín dụng hàng năm đối với
từng đối tượng tại địa phương. Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát
nghèo trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt để làm cơ sở vay vốn.
2. Chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận hồ sơ vay vốn: đối tượng và điều kiện
vay vốn theo quyết định cho vay từng chương trình của UBND thành phố.
a) Đối với các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 5: UBND xã, phường xác nhận vào
danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn, nội dung xác nhận hộ xin vay thuộc diện hộ
nghèo hoặc hộ cần nghèo hoặc hộ đã thoát nghèo theo quy định.
b) Đối với các đối tượng thuộc khoản 2 Điều 5: UBND xã, phường xác nhận vào
danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn, nội dung xác nhận hộ gia đình bị di dời, giải
tỏa có nhu cầu vay vốn.
c) Đối với các đối tượng thuộc khoản 3 Điều 5: UBND xã, phường xác nhận vào
danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn, nội dung xác nhận gồm: các hộ gia đình có
thành viên đã hoàn lương, đang cư trú hợp pháp tại xã, chấp hành tốt các quy định của
pháp luật tại địa phương, không mắc các tệ nạn xã hội.
d) Đối với đối tượng khác theo khoản 4 Điều 5, nội dung xác nhận do Chủ tịch
UBND thành phố quy định cụ thể.
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3. Phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện; các
hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai cho vay, kiểm tra việc sử dụng
vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực
hiện.
Điều 18. Các hội, đoàn thể
1. Tuyên truyền đến người dân; thành lập, hướng dẫn Tổ tiết kiệm và vay vốn
để thực hiện uỷ thác cho vay.
2. Tổ chức giám sát, quản lý hoạt động tín dụng theo văn bản liên tịch và Hợp
đồng uỷ thác cho vay đã ký với Chi nhánh NHCSXH.
Điều 19. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì các đơn vị,
địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài chính, Sở đơn vị quản lý đối tượng vay vốn
để phối hợp nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo sử dụng vốn uỷ thác đúng mục đích,
có hiệu quả./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 33 /2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 09 tháng11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng,
ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
ban hành Điều lệ Sáng kiến;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen
thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
/TTr-SKHCN ngày
tháng 10 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động xét công nhận
sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể
thành phố, 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
Huỳnh Đức Thơ
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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
Xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng
đối với thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2015/QĐ-UBND
ngày 09 / 11 /2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh
1. Quy định này quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục xét công nhận
sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.
2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có sáng kiến được áp dụng và
công nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở bao gồm các đơn vị là pháp nhân theo quy định của pháp luật; các đơn
vị không có tư cách pháp nhân nhưng có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ
pháp luật dân sự một cách độc lập; các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng, hoạch toán
kinh tế phụ thuộc pháp nhân cấp trên và được pháp nhân cấp trên ủy quyền, ủy nhiệm
thực hiện việc công nhận sáng kiến ở đơn vị bằng văn bản hoặc quy định nội bộ.
2. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc
giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) đáp ứng đầy đủ các điều
kiện: Có tính mới trong phạm vi cơ sở, đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở, có
khả năng mang lại lợi ích thiết thực và được cơ sở công nhận.
3. Tác giả sáng kiến là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng
tạo của mình. Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến.
Điều 3. Nguyên tắc xét công nhận
1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời.
2. Mỗi sáng kiến chỉ được công nhận một lần theo Quy định này.
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Chương II
ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT CÔNG NHẬN
Điều 4. Điều kiện xét công nhận
Sáng kiến được xét công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành
phố nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
1. Đáp ứng các quy định tại Điều 3, Điều 4, khoản 4 Điều 7 Điều lệ Sáng kiến
ban hành kèm Nghị định số 13/2012/NĐ-CP;
2. Được áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được cơ sở đóng trên địa
bàn thành phố công nhận là sáng kiến;
3. Thời gian kể từ khi sáng kiến được áp dụng lần đầu trên địa bàn thành phố
đến khi nộp đơn yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành
phố không quá 02 năm;
4. Tại thời điểm xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành
phố không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu kiện, tố cáo liên quan đến
nội dung hồ sơ xét công nhận.
Điều 5. Tiêu chuẩn xét công nhận
Sáng kiến được công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành
phố nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có tính mới trong phạm vi thành phố;
2. Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố.
Điều 6. Tính mới của sáng kiến
Sáng kiến được coi là có tính mới trong phạm vi thành phố nếu tính đến trước
ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại cơ sở hoặc ngày áp dụng lần đầu (tính
theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi thành phố, sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều
kiện sau đây:
1. Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp
trước;
2. Không trùng với giải pháp của tác giả khác đã được áp dụng, hoặc đưa vào kế
hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;
3. Chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với giải
pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào có
thể tiếp cận công khai trong phạm vi thành phố, đến mức căn cứ vào đó có thể thực
hiện ngay được;
4. Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực
hiện.
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Điều 7. Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố
Sáng kiến được coi là mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành
phố nếu việc áp dụng sáng kiến đó mang lại:
1.
Hiệu quả kinh tế: Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản
xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các
lợi ích kinh tế khác;
2.
Lợi ích xã hội: Cải thiện điều kiện sống, làm việc, giải quyết
công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, ổn định trật tự,
an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các lợi ích xã
hội khác;
3.
Các tác động, ảnh hưởng tích cực khác: Nâng cao vị thế, hình
ảnh của thành phố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận
thức cộng đồng và các tác động, ảnh hưởng tích cực khác.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN
Điều 8. Hồ sơ yêu cầu xét công nhận
1. Thành phần Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố
của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (Phụ lục I);
b) Bản mô tả sáng kiến (Phụ lục II);
c) Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở
nơi sáng kiến được công nhận;
d) Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền
trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ
thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở;
đ) Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp dụng,
khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội của sáng kiến
(nếu có).
2. Hồ sơ được lập thành 01 bộ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 9. Thời gian và trình tự xét công nhận
1. Thời gian
a) Việc xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố được
tiến hành mỗi năm một lần vào Quý IV hằng năm.
b) Đối với những trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
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xem xét từng trường hợp cụ thể và tổ chức xét công nhận theo đúng trình tự tại Quy
định này.
2. Trình tự
a) Tổ chức, cá nhân yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối
với thành phố lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 30
tháng 11 hằng năm.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và
Công nghệ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo các quy định
tại Điều 4 và Điều 8 của Quy định này và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ
(nếu cần).
c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa
học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập, tổ chức các phiên họp của các Hội đồng
tư vấn chuyên ngành để đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố
và trình kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn chuyên ngành cho UBND thành phố.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở
Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch
UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng
đối với thành phố và gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan.
đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ban
hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, Sở
Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến
có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị
xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.
Điều 10. Hội đồng tư vấn chuyên ngành
1. Thành phần
a) Hội đồng tư vấn chuyên ngành gồm có Chủ tịch Hội đồng và các thành viên.
Mỗi hội đồng tư vấn chuyên ngành có số lượng từ 5 đến 9 thành viên, gồm đại diện
Liên đoàn Lao động thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và
các chuyên gia có chuyên môn hoặc kinh nghiệm phù hợp với nội dung sáng kiến được
đánh giá, đại diện cơ quan quản lý và đơn vị sử dụng sáng kiến tùy theo từng trường
hợp cụ thể. Thư ký giúp việc Hội đồng là cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Những trường hợp không được tham gia Hội đồng: Tác giả, đồng tác giả của
sáng kiến được đánh giá, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của các tác
giả, đồng tác giả đó hoặc người có quyền và lợi ích liên quan khác.
2. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng
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a) Đảm bảo trung thực, khách quan, nguyên tắc dân chủ trong việc tư vấn và
chịu trách nhiệm về các ý kiến tư vấn của mình.
b) Không được công bố, cung cấp thông tin về sáng kiến khi chưa được sự đồng
ý của Sở Khoa học và Công nghệ, cơ sở công nhận sáng kiến và tác giả sáng kiến.
3. Phương pháp làm việc
a) Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng.
b) Các cuộc họp của Hội đồng tư vấn chuyên ngành phải có ít nhất 2/3 số
thành viên có mặt mới được coi là hợp lệ.
c) Hội đồng thảo luận chung để thống nhất quan điểm, phương thức đánh giá,
cho điểm đối với từng tiêu chí trước khi từng thành viên Hội đồng nhận xét, chấm điểm
độc lập.
d) Các thành viên Hội đồng đánh giá độc lập, ghi nhận xét và cho điểm đối với
từng tiêu chí đánh giá, từng sáng kiến được đánh giá.
đ) Sáng kiến được đề nghị công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối
với thành phố phải được ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng dự họp.
e) Thư ký ghi chép ý kiến chuyên môn của các thành viên và kết luận của Hội
đồng trong biên bản làm việc và các văn bản liên quan của Hội đồng.
g) Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời chuyên gia tư vấn về mặt
chuyên môn cho Hội đồng; làm việc, trao đổi với các tác giả sáng kiến và các tổ chức,
cá nhân có liên quan hoặc khảo sát thực tế để có đủ cơ sở đánh giá sáng kiến.
Điều 11. Kinh phí hoạt động xét công nhận tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến
đối với thành phố
1. Kinh phí hoạt động xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với
thành phố được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm
của Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Kinh phí được sử dụng chi cho các nội dung: Tổ chức các buổi họp, buổi khảo
sát thực tế của Hội đồng tư vấn chuyên ngành, photo tài liệu và văn phòng phẩm.
3. Mức chi cho Hội đồng tư vấn chuyên ngành được áp dụng như mức chi cho
Hội đồng xác định đề tài, dự án cấp thành phố. Mức chi cho hoạt động khảo sát thực tế
theo quy định hiện hành.
Điều 12. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân là cơ sở công nhận sáng kiến hoặc tác giả sáng kiến chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của thông tin do mình cung cấp liên
quan đến sáng kiến.
2. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc xét công nhận sáng
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kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật
hiện hành.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu giúp UBND thành phố thực
hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố,
có trách nhiệm triển khai các biện pháp sau đây nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến:
a) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện Quy định;
b) Chủ trì xây dựng các hồ sơ, biểu mẫu liên quan phục vụ việc xét, công nhận
sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố;
c) Tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin cho tác giả sáng kiến trong việc tạo ra, hoàn
thiện sáng kiến và khai thác sáng kiến. Hướng dẫn việc làm hồ sơ yêu cầu công nhận
sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố trên cơ sở đề nghị của tác giả sáng
kiến;
d) Tổ chức đoàn khảo sát thực tế để thẩm tra, xác minh và đánh giá các sáng kiến
được đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố trong
trường hợp cần thiết;
đ) Hướng dẫn tác giả tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp
đối với các sáng kiến có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;
e) Thỏa thuận và phối hợp với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến
rộng rãi các sáng kiến được công nhận là có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố;
g) Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Liên
đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn và các sở, ban, ngành tổ chức tổng kết hoạt
động sáng kiến của thành phố.
2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên đoàn Lao động thành phố,
Thành Đoàn có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tuyên
truyền, phổ biến các sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.
3. Các cơ sở công nhận sáng kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và các tác giả sáng
kiến có trách nhiệm:
a) Phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ,
Hội đồng tư vấn chuyên ngành phục vụ việc xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh
hưởng đối với thành phố;
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan trong việc
phổ biến các sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực.
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4. Các sở, ngành, UBND quận/huyện có trách nhiệm công bố, phổ biến các sáng
kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực thuộc lĩnh vực, phạm
vi quản lý của mình.
Điều 14. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc, các cơ quan,
tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà
Nẵng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
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Phụ lục I
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG
ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2015/QĐ-UBND
ngày 09 tháng11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Mẫu 1: Đối với cá nhân
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI
VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
1. Tôi tên là:………………………………………………………………..
2. Địa chỉ:……………………………………………………………… …..
3. Điện thoại :………………………………..Fax:………………………...
4. Email:……………………………………………………………………
Là tác giả/đồng tác giả của sáng kiến:…………………………………......
…………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xét công nhận tác dụng,
ảnh hưởng của sáng kiến nêu trên đối với thành phố Đà Nẵng.
5. Các tài liệu kèm theo
 Bản mô tả sáng kiến
 Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở
nơi sáng kiến được công nhận
 Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền
 Các tài liệu liên quan khác (nếu có, ghi rõ tài liệu gì)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……, ngày ... tháng... năm .......
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu 2: Đối với tập thể

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI
VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………………..
2. Địa chỉ:……………………………………………………………… …..
3. Điện thoại:………………………………..Fax:…..……………………..
4. Email:...………………………………………………………………….
Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xét công nhận tác dụng ảnh hưởng của các
sáng kiến (Danh sách kèm theo) đối với thành phố Đà Nẵng.
5. Các tài liệu kèm theo
 Danh sách các sáng kiến đề nghị xét công nhận
 Bản mô tả sáng kiến (…… Bản mô tả)
 Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở
nơi sáng kiến được công nhận (…… Quyết định, …… Giấy chứng nhận)
 Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền
(…… Văn bản)
 Các tài liệu liên quan khác (nếu có, ghi rõ tài liệu gì)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……, ngày ... tháng... năm .......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục II
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2015/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến
Nêu ngắn gọn, thể hiện bản chất của sáng kiến.
2. Tác giả/đồng tác giả sáng kiến
Chỉ liệt kê các đồng tác giả có tỷ lệ đóng góp từ 30% trở lên vào việc tạo ra sáng
kiến.
Số
TT

Họ và tên

Ngày
tháng
năm
sinh

Nơi công
tác (hoặc
nơi thường
trú)

Chức
vụ

Trình độ
chuyên
môn (*)

Tỷ lệ (%)
đóng góp vào
việc tạo ra
sáng kiến

1
2
3
(*) Ghi trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, ví dụ: Thạc sỹ Công nghệ
thông tin, Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật…
3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.
4. Thời điểm sáng kiến được áp dụng lần đầu
Ghi rõ mốc thời gian.
5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến
- Khó khăn, vướng mắc trong thực tế
- Vấn đề cần giải quyết
- Nhược điểm cần khắc phục của giải pháp đã biết (nếu là sáng kiến cải tiến giải
pháp cũ)
6. Nội dung sáng kiến
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- Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện sáng kiến (theo trình
tự thời gian) cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến và kết quả đạt
được.
Nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì nêu những nội
dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp cũ.
- Có thể sử dụng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu… kèm theo để minh
họa, làm rõ hơn về nội dung, kết quả của giải pháp.
7. Tính mới của sáng kiến
Đánh giá về tính mới của sáng kiến theo các nội dung được quy định tại Điều 6
của Quy định này.
8. Khả năng áp dụng của sáng kiến
- Nêu rõ việc sáng kiến đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh
tế - kỹ thuật tại cơ sở; thời điểm sáng kiến được áp dụng.
- Nêu rõ sáng kiến có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức
nào, trong điều kiện nào.
9. Đánh giá lợi ích thu được
- So sánh hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội thu được khi áp dụng sáng kiến so với
trường hợp không áp dụng.
- Nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì so sánh hiệu quả, lợi
ích cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được mức độ nào những nhược điểm của giải
pháp đã biết trước đó.
- Trong trường hợp tính được số tiền làm lợi thì tính và nêu cách tính cụ thể.
- Đánh giá mức độ, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố theo các
nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy định này.
10. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có)
Nếu có, nêu rõ cần bảo mật thông tin gì, thông tin đó được định hình bằng
phương tiện gì.
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu là trung thực, đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
………., ngày…..tháng…..năm
Xác nhận của cơ sở
công nhận sáng kiến

Người nộp đơn/Đại diện những
người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 34 /2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế khen thưởng
trong hoạt động khoa học và công nghệ 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 Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày
16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6
năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính
phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác
về khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ
Tài chính Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Thông
tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công
nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30
tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
59/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 10 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng trong
hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.
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Điều 2: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng chịu
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển
khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và
thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2012 của UBND
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và
công nghệ thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở:
Khoa học và Công nghệ, Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Thủ trưởng các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TV-TU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQ TP;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VTLT, NCPC, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ Tịch
Huỳnh Đức Thơ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ
thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2015/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục và hình thức khen
thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động
khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố.
Trong đó, thành tích về Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia được khen thưởng cho tổ chức, doanh nghiệp; Các thành
tích khác được khen thưởng cho tác giả.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hoạt động khoa học và công nghệ quy định trong quy chế này bao gồm:
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Sáng kiến, lao động sáng tạo.
2. Công trình khoa học và công nghệ là sản phẩm của lao động sáng tạo trong
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công
nghệ.
3. Giải pháp, sáng chế, giải pháp hữu ích là sản phẩm của hoạt động sáng kiến,
lao động sáng tạo.
Giải pháp là phương pháp, cách thức, phương tiện để thực hiện một công việc,
giải quyết một vấn đề nhằm đạt được mục tiêu nhất định.
Sáng chế, giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy
trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
4. Tác giả giải pháp, sáng chế, công trình khoa học và công nghệ là người trực
tiếp tạo ra giải pháp, sáng chế, công trình khoa học và công nghệ. Trong trường hợp có
hai người trở lên cùng trực tiếp tạo ra giải pháp, sáng chế, công trình thì họ là đồng tác
giả. Tác giả, đồng tác giả giải pháp, sáng chế, công trình sau đây gọi tắt là tác giả.
Điều 4. Nguyên tắc xét thưởng
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1. Chính xác, công khai, khách quan, công bằng, kịp thời;
2. Dựa vào thành tích đạt được để khen thưởng, không căn cứ vào mức khen
thưởng trước đó;
3. Mỗi thành tích chỉ được xét khen thưởng một lần theo Quy chế này. UBND
thành phố không thưởng thêm đối với các trường hợp đã được UBND thành phố khen
thưởng trước đó;
4. Kết hợp chặt chẽ việc động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật
chất;
5. Đảm bảo thủ tục hồ sơ, quy trình xét duyệt và thời gian đề nghị xét khen
thưởng theo quy định;
6. Không xem xét các hồ sơ đang có tranh chấp về quyền tác giả hoặc có khiếu
nại, tố cáo về nội dung và kết quả liên quan đến hồ sơ xét khen thưởng;
7. Việc đăng ký đề nghị xét khen thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
Chương II
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG,
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG
Điều 5. Điều kiện xét khen thưởng
1. Tác giả được đề nghị xét khen thưởng (trừ tác giả của giải pháp, sáng chế quy
định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6) phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố Đà Nẵng;
b) Có công trình hoặc giải pháp được áp dụng tại thành phố Đà Nẵng.
2. Đối với hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp
được đề nghị xét khen thưởng phải có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng.
Điều 6. Tiêu chuẩn xét khen thưởng
1. Đối với các hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố:
a) Các công trình khoa học và công nghệ:
Công trình được xét khen thưởng là công trình khoa học và công nghệ cấp thành
phố hoặc công trình khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia thực hiện trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đủ 02 tiêu chuẩn sau đây:
- Được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tương ứng nghiệm thu đạt loại Xuất
sắc;
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- Được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ
đề nghị xét khen thưởng và mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố.
b) Các giải pháp, sáng chế: Giải pháp, sáng chế được xét khen thưởng phải đáp
ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
- Giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố;
- Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ và có địa chỉ của chủ văn bằng ghi trên
văn bằng là thành phố Đà Nẵng;
- Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ và có địa chỉ của chủ văn bằng
ghi trên văn bằng là thành phố Đà Nẵng.
c) Bài báo khoa học được xét khen thưởng là các bài báo công bố trên các tạp
chí khoa học quốc tế uy tín được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét lựa
chọn từ danh mục SCI, SCIE, SSCI, AHCI của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Institute for Scientific Information - ISI, Hoa Kỳ) để trình UBND thành phố quyết định
trên cơ sở tư vấn của chuyên gia hoặc Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây viết
tắt là bài báo công bố trên tạp chí ISI).
2. Đối với các giải thưởng về khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và của quốc gia (sau
đây gọi tắt là bộ, ngành, quốc gia):
a) Đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ;
b) Đạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;
c) Đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam;
d) Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;
đ) Đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc;
e) Đạt giải tại Cuộc thi Sáng chế quốc gia;
g) Đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu;
h) Đạt Giải thưởng Kovalevskaia.
3. Đối với các thành tích khác không quy định tại Quy chế này, Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ xem xét đề xuất.
Điều 7. Hình thức khen thưởng và mức thưởng
Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng với mức thưởng
tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định khen thưởng (sau đây viết tắt là
mức lương cơ sở) đối với các trường hợp cụ thể sau đây:
1. Đối với các hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố:
a) Công trình khoa học và công nghệ được khen thưởng: 20 lần mức lương cơ
sở/công trình.
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b) Giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố:
- Giải nhất:
- Giải nhì:

15 lần mức lương cơ sở;
10 lần mức lương cơ sở;

- Giải ba:

08 lần mức lương cơ sở;

- Giải khuyến khích:

04 lần mức lương cơ sở.

c) Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ: 20 lần mức lương cơ sở/sáng chế.
d) Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ: 15 lần mức lương cơ sở/giải
pháp.
đ) Bài báo công bố trên tạp chí ISI: 01 lần mức lương cơ sở/bài báo.
2. Đối với các giải thưởng về khoa học và công nghệ của bộ, ngành, quốc gia:
a) Đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ: 15 lần mức lương cơ
sở/công trình;
b) Đạt giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ: 12 lần mức lương cơ
sở/công trình;
c) Đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam:
- Giải nhất:

10 lần mức lương cơ sở;

- Giải nhì:

08 lần mức lương cơ sở;

- Giải ba:

05 lần mức lương cơ sở;

- Giải khuyến khích:
03 lần mức lương cơ sở.
d) Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:
- Giải Vàng Chất lượng quốc gia: 10 lần mức lương cơ sở;
- Giải Bạc Chất lượng quốc gia: 05 lần mức lương cơ sở.
đ) Đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc hoặc Cuộc thi Sáng chế quốc
gia:
- Giải nhất:

08 lần mức lương cơ sở;

- Giải nhì:

05 lần mức lương cơ sở;

- Giải ba:
- Giải khuyến khích:

03 lần mức lương cơ sở;
01 lần mức lương cơ sở.

e) Đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu
- Đạt Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học: 08 lần mức lương cơ
sở/công trình;
- Đạt Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ: 05 lần mức lương cơ sở/công trình.
g) Đạt Giải thưởng Kovalevskaia: 08 lần mức lương cơ sở/công trình.
3. Đối với các thành tích khác không quy định tại Quy chế này: Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ xem xét đề xuất đối với từng trường hợp cụ thể.
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Chương III
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 8. Hồ sơ chung
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình
Chủ tịch UBND thành phố (qua Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ);
2. Văn bản đề nghị xét khen thưởng của các tổ chức, cá nhân;
3. Báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng;
4. Các tài liệu chứng minh đáp ứng được điều kiện nêu tại Điều 5 của Quy chế
này.
Điều 9. Hồ sơ đặc thù theo từng đối tượng
Bên cạnh hồ sơ chung nêu tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 8, các tổ chức,
cá nhân đề nghị xét khen thưởng phải có các hồ sơ sau đây:
1. Đối với các hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố:
a) Các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:
- Bản sao có chứng thực Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm
thu công trình khoa học và công nghệ ở cấp quản lý tương ứng;
- Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng vào thực tiễn của công trình có chữ ký của
tác giả và xác nhận của đơn vị triển khai ứng dụng.
b) Các giải pháp, sáng chế:
- Giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố: Bản sao có chứng
thực văn bản chứng nhận đạt giải;
- Sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ: Bản sao có chứng thực
văn bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng
bảo hộ.
c) Các bài báo công bố trên tạp chí ISI: Bài báo khoa học được công bố trên tạp
chí ISI.
2. Đối với các giải thưởng về khoa học và công nghệ của bộ, ngành, quốc gia:
Bản sao có chứng thực văn bản chứng nhận đạt giải.
3. Đối với các trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 3 Điều 6 và Khoản 3 Điều
7 Quy chế này: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét đề xuất đối với từng
trường hợp cụ thể.
Điều 10. Thời gian và trình tự thực hiện việc xét khen thưởng
1. Đối với công trình khoa học và công nghệ:
a) Việc xét khen thưởng được tiến hành 3 năm một lần vào Quý IV của năm thứ
ba;
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b) Sở Khoa học và Công nghệ bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng từ ngày
01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 của năm xét khen thưởng;
c) Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND
thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố) trước ngày 30
tháng 9 của năm xét khen thưởng;
d) Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua Khen thưởng
thành phố thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch UBND thành phố trong Quý IV của năm
xét khen thưởng;
đ) Công bố kết quả và trao giải thưởng vào Ngày Khoa học và Công nghệ Việt
Nam của năm liền sau năm xét khen thưởng hoặc vào thời điểm phù hợp tùy tình hình
thực tế của thành phố.
2. Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ và bài báo công
bố trên tạp chí ISI:
a) Việc xét khen thưởng được tiến hành hàng năm vào Quý IV.
b) Sở Khoa học và Công nghệ nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng từ ngày 01 tháng
01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm;
c) Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thẩm định hồ sơ (đối với sáng chế, giải
pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ); tổ chức xin ý kiến tư vấn của chuyên gia hoặc
Hội đồng khoa học và công nghệ (đối với bài báo công bố trên tạp chí ISI), trình Chủ
tịch UBND thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố)
trước ngày 30 tháng 9 hàng năm;
d) Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua Khen thưởng
thành phố thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định trong
Quý IV.
3. Đối với các giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố, các giải
thưởng về khoa học và công nghệ của bộ, ngành, quốc gia và những trường hợp đặc
biệt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố
khen thưởng sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm
tra, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng (qua
Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) và công bố kết quả khen
thưởng theo quy định;
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2. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có
thể tổ chức hội đồng tư vấn hoặc xin ý kiến chuyên gia cũng như các
ngành liên quan;
3. Đối với những trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế này,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố khen
thưởng;
4. Các tổ chức, cá nhân đề nghị xét khen thưởng chịu trách nhiệm về tính trung
thực đối với các hồ sơ của mình và tuân thủ các quy định hiện hành.
Điều 12. Kinh phí khen thưởng
Kinh phí khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ thành phố được bố trí
trong dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ.
Điều 13. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo
Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc khen thưởng các hoạt
động khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy
chế này và báo cáo tình hình cho UBND thành phố.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ chức,
cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua Sở Khoa học và Công
nghệ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ Tịch
Huỳnh Đức Thơ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 35 /2015/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính
phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm
2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số
878/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2015; đồng thời, trên cơ sở ý kiến của kết luận
Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 1923/HĐND-KTNS ngày 10/11/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28
tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá một số dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như
sau:
“5. Giá dịch vụ xét nghiệm (bổ sung) thực hiện theo Phụ lục số 06 đính kèm”.
Điều 2. Bổ sung Điều 1a Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4
năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ
thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:
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“Điều 1a. Ban hành giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật (bổ sung) theo Phụ lục
bổ sung đính kèm”.
Điều 3. Các cơ sở y tế công lập được phép thực hiện các dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các mức giá quy định tại
Điều 1 và Điều 2 Quyết định này khi được Sở Y tế có quyết định cho phép thực hiện
danh mục kỹ thuật y tế và được cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn hành nghề khám chữa
bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các
Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở y tế
công lập và 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

CÔNG BÁO/Số 15 + 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2015

73

Phụ lục bổ sung
GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT,THỦ THUẬT (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số: 35 /2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015
của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: Đồng
Mức giá quy định

TT

Danh mục
dịch vụ
kỹ thuật y tế

Loại
phẫu
thuật.
thủ
thuật

Bệnh
viện
hạng I

Bệnh
viện
hạng II

Bệnh
viện
hạng III

Bệnh
viện
hạng IV

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

I

PHẪU THUẬT

1

Phẫu thuật giải
phóng chèn ép
thần kinh tam
thoa (dây V)
trong đau nửa
mặt. bằng đường
mở nắp sọ

2

Phẫu thuật u
tầng trước nền sọ
bằng mở nắp sọ
trán một bên

3

Phẫu thuật u
tầng trước nền sọ
bằng mở nắp sọ
trán hai bên

4

Phẫu thuật u 1/3
trong cánh nhỏ
xương
bướm
bằng đường mở
nắp sọ

Đặc
biệt

Đặc
biệt

Đặc
biệt

Đặc
biệt

2.581.000 2.452.000 2.329.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.213.000
kính hiển vi o
độ optic C

2.596.000 2.466.000 2.343.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
2.226.000
nẹp, vis, lưới.
kính hiển vi o
độ optic C

3.854.000 3.661.000 3.478.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
3.304.000
nẹp, vis, lưới.
KHV o độ optic
C

3.716.000 3.530.000 3.354.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học,
3.186.000
nẹp, vis, lưới.
KHV o độ optic
C
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6

7

8
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Phẫu thuật u
đỉnh xương đá
bằng đường qua
xương đá

Phẫu thuật u
xương sọ vòm sọ

Phẫu thuật cố
định cột sống.
lấy u có ghép
xương hoặc lồng
titan
Phẫu thuật cố
định cột sống
ngực bằng nẹp
vít qua cuống lối
sau

Đặc
biệt

I

Đặc
biệt

Đặc
biệt

9

Phẫu thuật cố
định cột sống
bằng vít qua
cuống

10

Cố định cột sống
và hàn khớp liên
thân đốt cột sống
thắt lưng – cùng
đường sau qua lỗ
liên hợp (TLIF)

Đặc
biệt

11

Phẫu thuật chỉnh
vẹo cột sống qua
đường sau

Đặc
biệt

12

Tạo hình thân
đốt sống bằng
bơm cement sinh
học qua cuống

Đặc
biệt

I

3.655.000 3.472.000 3.298.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
3.133.000
nẹp, vis, kính
hiển vi o độ optic C

1.853.000 1.760.000 1.672.000

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
1.588.000
nẹp, vis, kính
hiển vi o độ optic C

3.532.000 3.355.000 3.187.000

Trong giá này
3.028.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

3.168.000 3.010.000 2.860.000

Trong giá này
2.717.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

3.272.000 3.108.000 2.953.000

Trong giá này
2.805.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

3.671.000 3.487.000 3.313.000

Trong giá này
chưa bao gồm
nẹp, vis, đĩa
3.147.000
đệm cột sống
thắt lưng PEEK

2.977.000 2.828.000 2.687.000

Trong giá này
2.553.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

1.689.000 1.605.000 1.525.000

Trong giá này
chưa bao gồm
bộ kim chọc
1.449.000 thân đốt sống.
bóng tạo hình
thân đốt sống
và cement
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13

Phẫu thuật giải
ép. ghép xương
liên thân đốt và
cố định cột sống
cổ đường trước

Đặc
biệt

3.242.000 3.080.000 2.926.000

Trong giá này
chưa bao gồm:
đĩa đệm nhân
2.780.000
tạo - PEEK.
nẹp, vis và lồng
titanium

14

Kết hợp xương
nẹp vít cột sống
cổ lối sau

Đặc
biệt

4.224.000 4.013.000 3.812.000

Trong giá này
3.621.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

15

Phẫu thuật ghép
xương
trong
chấn thương cột
sống cổ

I

2.952.000 2.804.000 2.664.000

Trong giá này
2.531.000 chưa bao gồm
nẹp, vis

3.745.000 3.558.000 3.380.000

Trong giá này
chưa bao gồm
miếng gian đốt
3.211.000
sống cổ corner
stone (peek).
nẹp, vis

1.672.000 1.588.000 1.509.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.434.000 đinh. vis. mảnh
ghép xương
nhân tạo

3.989.000 3.790.000 3.601.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.421.000 đinh. vis. mảnh
ghép xương
nhân tạo

2.560.000 2.432.000 2.310.000

Trong giá này
chưa bao gồm
vật tư tiêu hao
đặc biệt kiềm
kerison cắt
xương. kim cắt
2.195.000 dây chằng
vàng, cây vén
rể. kiềm gắp đĩa
đệm . dây và
tay đốt nội soi,
dây nước nội
soi

16

Phẫu thuật thay
đĩa đệm nhân tạo
cột sống cổ

17

Cắt một phần
bản sống trong
hẹp ống sống cổ

18

Phẫu thuật tạo
hình cung sau
cột sống cổ trong
bệnh lý hẹp ống
sống cổ đa tầng

19

Phẫu thuật nội
soi lấy nhân đệm
cột sống thắt
lưng qua đường
liên bản sống

Đặc
biệt

I

Đặc
biệt

I
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20

Phẫu thuật nội
soi phá thông
sàn não thất III

21

Phẫu thuật nội
soi sinh thiết u
não thất

22

23

Phẫu thuật nội
soi treo cổ bàng
quang điều trị
tiểu không kiểm
soát
Phẫu thuật nội
soi cắt u tiền liệt
tuyến triệt căn
qua ổ bụng hoặc
ngoài phúc mạc

24

Phẫu thuật nội
soi cắt u trung
thất nhỏ (<5 cm)

25

Phẫu thuật nội
soi cắt u trung
thất lớn (>5 cm)

26

Phẫu thuật nội
soi cắt - đốt hạch
giao cảm ngực

27

Cắt thực quản.
tạo hình thực
quản bằng dạ
dày đường bụng.
ngực. cổ

3.262.000 3.099.000 2.944.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.797.000
catheter bóng
nong

Đặc
biệt

3.436.000 3.264.000 3.101.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.946.000
catheter bóng
nong

I

2.965.000 2.817.000 2.676.000

2.542.000

4.661.000 4.428.000 4.207.000

Trong giá này
3.997.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

3.600.000 3.420.000 3.249.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.087.000 dao siêu âm nội
soi (mê nội khí
quản carlen)

3.879.000 3.685.000 3.501.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.326.000 dao siêu âm nội
soi (mê nội khí
quản carlen)

2.520.000 2.394.000 2.274.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.160.000 máy đốt (mê
nội khí quản
carlen)

3.890.000 3.696.000 3.511.000

Chưa bao gồm
dao siêu âm mổ
3.335.000 hở stappler (mê
nội khí quản
carlen)

Đặc
biệt

Đặc
biệt

I

Đặc
biệt

I

Đặc
biệt
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Phẫu thuật Nuss
kết hợp nội soi
điều trị lõm ngực
bẩm
sinh
(VATS)

Phẫu thuật nội
soi cắt một phần
thùy phổi. kén nang phổi

Phẫu thuật nội
soi cắt một thùy
phổi

Phẫu thuật cắt
một phần tuyến
vú
Phẫu thuật đóng
đường dò dịch
não tuỷ hoặc
thoát vị màng
não ở tầng trước
nền sọ qua
đường mở nắp
sọ

3.600.000 3.420.000 3.249.000

Trong giá này
chưa bao gồm
thanh kim loại
3.087.000 nâng ngực. dao
siêu âm mổ
hower, mổ nội
soi, stappler

3.949.000 3.752.000 3.564.000

Chưa bao gồm
súng echelon
Flex kèm băng
3.386.000 đạn.,dao siêu
âm mổ nội soi
(mê nội khí
quản carlen)

Đặc
biệt

3.401.000 3.231.000 3.069.000

Trong giá này
chưa bao gồm
súng echelon
2.916.000 Flex kèm băng
đạn. dao siêu
âm (mê nội khí
quản carlen)

II

1.708.000 1.623.000 1.542.000

1.465.000

3.907.000 3.712.000 3.526.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.350.000
keo sinh học.
nẹp, vis

3.662.000 3.479.000 3.305.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.140.000
keo sinh học.
nẹp,vis

3.312.000 3.146.000 2.989.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.840.000
keo sinh học.
nẹp,vis

I

Đặc
biệt

Đặc
biệt

33

Phẫu thuật đóng
đường dò dịch
não tuỷ tầng
giữa nền sọ qua
mở nắp sọ

Đặc
biệt

34

Phẫu thuật đóng
đường dò dịch
não tuỷ sau mổ
các thương tổn
nền sọ

Đặc
biệt

CÔNG BÁO/Số 15 + 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2015

78

35

Phẫu thuật bắt
vít qua cuống cột
sống thắt lưng
qua da

Đặc
biệt

4.212.000 4.001.000 3.801.000

36

Phẫu thuật bắt
vít qua cuống cột
sống thắt lưng
qua da + ghép
xương liên thân
đốt qua lỗ liên
hợp sử dụng hệ
thống ống nong

Đặc
biệt

3.924.000 3.728.000 3.542.000

37

Phẫu thuật lấy
nhân thoát vị đĩa
đệm ít xâm lấn
sử dụng hệ thống
ống nong

Đặc
biệt

38

Cắt túi mật

39

Phẫu thuật nội
soi cắt đoạn ruột
non

40

Phẫu thuật nội
soi cắt manh
tràng

I

I

I

Trong giá này
chưa bao gồm
keo sinh học.
3.611.000 nẹp, vis, peek.
thay thế dây nội
soi băng máy
C-ARM
Trong giá này
chưa bao gồm
dụng cụ phẫu
thuật cột sống
tối thiểu quad3.365.000 rant. nẹp. vis.
đĩa đệm cột
sống thắt lưng peek. thay thế
dây nội soi
băng C-ARM

3.879.000 3.685.000 3.501.000

Trong giá này
chưa bao gồm
3.326.000
keo sinh học.
nẹp. vis

2.839.000 2.697.000 2.562.000

Trong giá này
chưa bao gồm
2.434.000 máy stapper.
máy nối và dao
siêu âm

2.271.000 2.157.000 2.049.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.947.000 máy stappler.
máy nối và dao
siêu âm

2.611.000 2.480.000 2.356.000

Trong giá này
chưa bao gồm
dao điện/dao
cắt đốt siêu âm.
2.238.000 dụng cụ tiêu
hao đặc biệt
máy cắt tự
động. máy khâu
nối tự động
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3.116.000 2.960.000 2.812.000

Trong giá này
chưa bao gồm
nẹp. vis. lưỡi
2.671.000
khoa. bộ cung
thép. bao tay
khoan

2.413.000 2.292.000 2.177.000

Trong giá này
chưa bao gồm
nẹp. vis. lưỡi
2.068.000
khoa. bộ cung
thép. bao tay
khoan

II

1.776.000 1.687.000 1.603.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.523.000
kim luồn và
meche Prolen

44

Phẫu thuật nội
soi sau phúc mạc
lấy sỏi bể thận

I

2.759.000 2.621.000 2.490.000

2.366.000

45

Phẫu thuật nội
soi điều trị máu
đông màng phổi

I

3.600.000 3.420.000 3.249.000

3.087.000

46

Phẫu thuật cắt –
khâu kén khí
phổi

I

3.600.000 3.420.000 3.249.000

3.087.000

41

Phẫu thuật điều
trị can sai xương
gò má

42

PT tạo đường
dẫn trong miệng
điều trị rò tuyến
nước bọt mang
tai

43

Điều trị đái rỉ ở
nữ bằng đặt
miếng nâng niệu
đạo TOT

Đặc
biệt

I

47

Phẫu thuật nội
soi cắt - khâu
kén khí phổi

I

3.495.000 3.320.000 3.154.000

Trong giá này
chưa bao gồm
Súng Echelon
2.996.000 Flex 60 kèm
băng đạn(mê
nội khí quản
carlen)

48

Phẫu thuật điều
trị lõm ngực bẩm
sinh

I

1.677.000 1.593.000 1.513.000

1.437.000

49

Nối thông lệ mũi
có hoặc không
đặt ống Silicon
có hoặc không
áp thuốc chống
chuyển hóa

2.026.000 1.925.000 1.829.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.738.000 dây silicon 2
nòng (mê nội
khí quản)

I
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50

Nội soi khâu lỗ
thủng
bàng
quang qua ổ
bụng

51

Thắt tĩnh mạch
tinh trên bụng

52

I

2.347.000 2.230.000 2.119.000

2.013.000

II

1.809.000 1.719.000 1.633.000

Trong giá này
1.551.000 chưa bao gồm
kính lúp

Phẫu thuật nội
soi thắt tĩnh
mạch tinh

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

53

Nội soi gắp sỏi
bàng quang

II

1.893.000 1.798.000 1.708.000

1.623.000

54

Nội soi ổ bụng
chẩn đoán

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

55

Phẫu thuật nội
soi cắt bán phần
2 thuỳ tuyến
giáp trong bướu
giáp đa nhân

Đặc
biệt

3.348.000 3.181.000 3.022.000

Trong giá này
2.871.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

56

Phẫu thuật nội
soi cắt chỏm
nang thận qua
phúc mạc

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

Trong giá này
1.715.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

57

Phẫu thuật nội
soi cắt nang thận
sau phúc mạc

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

Trong giá này
1.715.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

58

Nội soi niệu
quản tán sỏi
bằng laser hoặc
bằng xung hơi

1.942.000 1.845.000 1.753.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.665.000 laser hoặc xung
hơi. nguồn tán
sỏi. laser

I

59

Nội soi bàng
quang tán sỏi

II

1.549.000 1.472.000 1.398.000

Trong giá này
chưa bao gồm
1.328.000
Laser hoặc
xung hơi

60

Phẫu thuật nội
soi lấy sỏi niệu
quản

I

1.807.000 1.717.000 1.631.000

1.549.000

61

Phẫu thuật nội
soi sau phúc mạc
lấy sỏi niệu quản

I

2.299.000 2.184.000 2.075.000

1.971.000
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Phẫu thuật điều
trị bệnh suy –
giãn tĩnh mạch
chi dưới
Phẫu thuật nội
soi cắt nhân
tuyến giáp

I

1.763.000 1.675.000 1.591.000

I

1.950.000 1.853.000 1.760.000

Trong giá này
chưa bao gồm 2
1.511.000
dây Lacr mạch
máu
Trong giá này
1.672.000 chưa bao gồm
dao siêu âm

64

Nâng sàn hốc
mắt

II

1.847.000 1.755.000 1.667.000

Trong giá này
1.584.000 chưa bao gồm
miếng lót sàn

65

Kỹ thuật đặt van
phát âm

Đặc
biệt

2.500.000 2.375.000 2.256.000

2.143.000

66

Phẫu thuật tạo
hình xương ổ
răng

III

1.600.000 1.520.000 1.444.000

Trong giá này
1.372.000 chưa bao gồm
healing

67

Phẫu thuật nạo
vét sụn vành tai

III

1.254.000 1.191.000 1.131.000

1.074.000

68

Phẫu thuật đặt
Catheter ổ bụng
để lọc màng
bụng

II

1.867.000 1.774.000 1.685.000

Trong giá này
chưa bao gồm
catheter
1.601.000
Tenkhoff. đầu
nối vào bộ
chuyển tiếp

69

Phẫu thuật dẫn
lưu dịch não tủy
thắt lưng - ổ
bụng

Đặc
biệt

3.084.000 2.930.000 2.784.000

2.645.000

70

Phẫu thuật tạo
hình
âm đạo
(nội soi kết hợp
đường dưới)

I

3.600.000 3.420.000 3.249.000

3.087.000

71

Phẫu thuật mở
bụng cắt u buồng
trứng hoặc cắt
phần phụ.

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

72

Phẫu thuật mở
bụng bóc u xơ tử
cung.

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

73

Thông vòi tử
cung qua nội soi

II

1.741.000 1.654.000 1.571.000

1.492.000
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82

74

75

76

77

Trích rạch màng
trinh do ứ máu
kinh.
Phẫu thuật nội
soi hạ tinh hoàn
ẩn
Phẫu thuật kẹp
túi phình mạch
máu não phần
trước đa giác
Willis
Phẫu thuật kẹp
túi phình mạch
máu não phần
sau đa giác Willis

78

Phẫu thuật xử trí
chảy máu sau cắt
Amygdale
(gây mê)

II

THỦ THUẬT

79

80

81

82

Theo dõi áp lực
nội sọ liên tục <8
h
Kéo cột sống
bằng
khung
Halo
Rạch hoại tử
bỏng giải phóng
chèn ép
Bộc lộ tĩnh mạch
ngoại vi để
truyền dịch điều
trị bệnh nhân
bỏng

I

2.177.000 2.068.000 1.965.000

1.867.000

I

2.991.000 2.841.000 2.699.000

2.564.000

Đặc
biệt

2.099.000 1.994.000 1.894.000

Trong giá này
1.799.000 chưa bao gồm
nệp,vis vá sọ

Đặc
biệt

2.099.000 1.994.000 1.894.000

Trong giá này
1.799.000 chưa bao gồm
nệp, vis vá sọ

II

2.000.000 1.900.000 1.805.000

1.715.000

0

0

0

380.000

361.000

343.000

Đặc
biệt

1.692.000 1.607.000 1.527.000

1.451.000

I

1.400.000 1.330.000 1.264.000

1.201.000

III

II

83

Hút áp lực âm
(v.a.c) liên tục
trong 48h điều
trị vết thương.
vết bỏng

I

84

Rút máu để điều
trị

II

400.000

900.000

855.000

812.000

1.400.000 1.330.000 1.264.000

303.000

288.000

274.000

771.000

Trong giá này
chưa bao gồm
xốp phủ vết
thương. bình
chứa. và hao
1.201.000 mòn máy
300.000 đ/
ngày thời gian
thực hiện 1
ngày, vết bỏng
10 - 15 cm
260.000

83
85
86

87

88

89

90

91

92

93

94
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Hút dịch khớp
gối
Đặt ống thông dạ
dày
Hút đờm qua
ống nội khí
quản/canuyn mở
khí quản bằng
ống thông một
lần ở người bệnh
không thở máy
(một lần hút)
Hút đờm qua
ống nội khí
quản/canuyn mở
khí quản bằng
ống thông một
lần ở người bệnh
có thở máy (một
lần hút)
Hút đờm qua
ống nội khí
quản/canuyn mở
khí quản bằng
ống thông kín
(có thở máy)
(một lần hút)
Thông khí nhân
tạo không xâm
nhập
phương
thức BiPAP ≤ 8
giờ
Nội soi can thiệp
- thắt búi giãn
tỉnh mạch thực
quản bằng vòng
cao su
Nội soi thực
quản-dạ dày- tá
tràng có dùng
thuốc tiền mê
Nội soi tiêu hóa
với gây mê ( dạ
dày- đại tràng)
Bơm surfactant
trong điều trị suy
hô hấp sơ sinh.

III

185.000

176.000

167.000

159.000

III

185.000

176.000

167.000

159.000

III

302.000

287.000

273.000

259.000

II

264.000

251.000

238.000

226.000

III

348.000

331.000

314.000

298.000

I

810.000

770.000

732.000

695.000

I

613.000

582.000

553.000

Trong giá này
chưa bao gồm
525.000 thuốc mê, y cu
bộ và đầu thắt
TM thực quản

I

455.000

432.000

410.000

390.000

I

360.000

342.000

325.000

309.000

Đặc
biệt

1.567.000 1.489.000 1.415.000

Trong giá này
1.344.000 chưa bao gồm
thuốc surfactant
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84

95

Thở máy không
xâm nhập (thở
CPAP. Thở BIPAP).

I

1.230.000 1.169.000 1.111.000

1.055.000

96

Đặt catheter tĩnh
mạch rốn ở trẻ sơ
sinh.

I

1.247.000 1.185.000 1.126.000

1.070.000

97

Thay
sinh.

98

Đặt ống thông
hậu môn

máu

sơ

Đặt ống thông dạ
dày
Hút đờm khí phế
quản ở người
100 bệnh sau đặt nội
khí quản. mở khí
quản. thở máy.
99

Đặc
biệt

444.000

422.000

III

300.000

285.000

271.000

Trong giá này
257.000 chưa bao gồm
chế phẩm máu

III

243.000

231.000

219.000

208.000

II

700.000

665.000

632.000

600.000

86.000

82.000

78.000

Thông tư
50/2014/TT74.000
BYT không
phân loại

II

101.000

96.000

91.000

86.000

III

98.000

93.000

88.000

84.000

III

89.000

85.000

81.000

77.000

Chọc dò túi cùng
101
Douglas.
Siêu âm Doppler
tử cung. buồng
102
trứng qua đường
âm đạo
Siêu âm Doppler
thai nhi (thai.
103 nhau thai. dây
rốn. động mạch
tử cung).
Siêu âm Doppler
104
tuyến vú.

467.000

Trong giá này
chưa bao gồm
401.000
catheter tĩnh
mạch rốn
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Phụ lục số 06
GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số: 35 /2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11năm 2015
của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: Đồng

TT

Danh mục
dịch vụ
kỹ thuật y tế

1

2

Mức giá
thẩm định
Mức giá
thẩm định
áp dụng đối
với Bệnh
viện hạng I
7

Mức giá quy định
Bệnh
viện
hạng I

Bệnh
viện
hạng
II

Bệnh
viện
hạng
III

Bệnh
viện
hạng
IV

4

5

6

7

XÉT NGHIỆM
1
2

Dengue
virus
NS1Ag test nhanh
Định lượng Anti
CCP

136.093 136.000 129.000 123.000 117.000
197.418 197.000 187.000 178.000 169.000

3

Định lượng IL-6
(Interleukin 6)

319.513 320.000 304.000 289.000 275.000

4

Định lượng NSE
(Neuron Specific
Enolase)

140.506 141.000 134.000 127.000 121.000

5

Toxocara
(Giun
đũa chó. mèo) Ab
miễn dịch tự động

6

7

8

Entamoeba histolytica (Amip) Ab
miễn dịch bán tự
động
Gnathostoma
(Giun đầu gai) Ab
miễn dịch bán tự
động
Strongyloides stercoralis (Giun lươn)
Ab miễn dịch bán
tự động

70.282

70.000

67.000

64.000

61.000

68.895

69.000

66.000

63.000

60.000

69.308

69.000

66.000

63.000

60.000

73.938

74.000

70.000

67.000

64.000

Ghi chú

8
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VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 7651 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011
của UBND thành phố Đà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư
pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm
2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số
848/TTr-STC ngày 02/10/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của
các Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Thủ trưởng các cơ quan liên quan
căn cứ Quyết định này thực hiện./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 7720 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ
về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11
năm 2012 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính hướng dẫn cơ
chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2067/STC-HCSN ngày 13 tháng
10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các
tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng
tính bằng 1,5% (Một phẩy năm phần trăm) doanh thu thực hiện trong kỳ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Thời gian áp dụng
thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo quy định tại Quyết định số 7242/QĐUBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du
lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng
các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 8510 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP
ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính
sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam
là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách
lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ
chức Thương mại thế giới;
Thực hiện Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND thành phố
Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số
29-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính
trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế;
Xét đề nghị của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ
trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận,
huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính
phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát
triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại
thế giới
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8510 /QĐ-UBND ngày 17 tháng11 năm 2015
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC TIÊU
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ
trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; đồng thời triển khai nội dung công tác
hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) theo Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày
22/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị
quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế
Xác định HNKTQT là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh HNKTQT trên cơ sở nâng
cao nội lực của nền kinh tế địa phương; nâng cao hiệu quả HNKTQT, đổi mới mô hình
tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, khai thác tối đa những cơ
hội do HNKTQT mang lại và giảm thiểu những thách thức, tác động tiêu cực trong quá
trình đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô,
nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Đà Nẵng phát triển toàn diện và bền vững về
mọi mặt, trở thành thành phố động lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính
a) Tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT tại các
sở, ngành, đơn vị. Rà soát, sửa đổi (hoặc kiến nghị sửa đổi) các văn bản quy phạm pháp
luật, cơ chế, chính sách đã ban hành; chủ động rà soát ngay từ khâu soạn thảo đến quy
trình xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách mới của thành phố theo từng ngành,
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lĩnh vực cụ thể để đảm bảo phù hợp với những cam kết HNKTQT mà Việt Nam tham
gia, nhằm tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa
bàn đầu tư sản xuất, kinh doanh.
b) Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện Đề án
30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung vào công tác đơn giản hoá thủ tục gắn
với đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.
c) Đôn đốc, kiểm tra tình hình, đảm bảo thực hiện thông suốt cơ chế một cửa, một
cửa liên thông, một cửa hiện đại tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.
d) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực, ngành
nghề cụ thể và các thủ tục hành chính có liên quan trên các trang thông tin điện tử của
các Sở, ban, ngành; công bố công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý, quy
trình tác nghiệp, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết công việc của các cơ
quan nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ công để các doanh nghiệp và người dân
biết, liên hệ giải quyết công việc và tham gia giám sát việc thực hiện của CBCC. Tiến
hành đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân ngay tại thời điểm được
phục vụ.
đ) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng chính
quyền điện tử. Phấn đấu duy trì thứ hạng trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện để thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư trong và
ngoài nước, các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn, nhất là các công
ty, tập đoàn đa quốc gia.
2. Nâng cao nội lực kinh tế của thành phố, thúc đẩy các cơ chế hỗ trợ tối đa
cho doanh nghiệp phù hợp với các cam kết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế
a) Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ
cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, trong đó chú trọng phát triển các ngành dịch vụ
có giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, góp phần
tạo nền tảng vững chắc cho quá trình hội nhập.
b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp,
chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của thành phố, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, xây dựng
và phát triển thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử, áp dụng khoa học kỹ thuật,
công nghệ mới vào các ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp, tiếp cận thị trường quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại và các quan hệ quốc tế
khác, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.
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c) Hoàn thiện và nhất quán các chính sách để thu hút đầu tư trong nước và vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là các công ty, tập đoàn đa quốc gia, vào
các lĩnh vực thành phố định hướng ưu tiên bao gồm dịch vụ thương mại, du lịch, công
nghệ cao và công nghệ thông tin. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trong đó
đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và công
nghệ thông tin tập trung mà thành phố đang kêu gọi đầu tư.
d) Chủ động và tích cực trong việc đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Bên cạnh
thu hút FDI, viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
(NGO), cần tiếp tục đẩy mạnh các hình thức hợp tác khác như hợp tác công – tư (PPP)
và hợp đồng hợp tác kinh doanh.
3. Điều tiết tình hình thị trường, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh
trong tiếp cận các nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển
đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường
a) Khuyến khích, phát huy hiệu quả các nguồn lực của các thành phần kinh tế,
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế
- xã hội của thành phố. Thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường cạnh tranh lành
mạnh, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá, thao túng thị
trường, vi phạm pháp luật cạnh tranh.
b) Tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để khuyến khích đầu
tư cho sáng tạo, phát triển và đổi mới công nghệ; ưu tiên phát triển thị trường công
nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao.
c) Thực hiện các biện pháp điều tiết cung, cầu lao động trên thị trường lao động
nhằm đảm bảo sự ổn định, cân bằng trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của cả doanh
nghiệp và người lao động.
d) Phát triển và phát huy tối đa vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội
nghề nghiệp, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm thúc đẩy môi trường cạnh
tranh lành mạnh.
4. Hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và kinh tế biển
a) Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình xây dựng
nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công
nghệ trong sản xuất, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp,
tăng cường liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ nhằm cung cấp các sản phẩm nông
nghiệp chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực quản lý bảo
vệ rừng, phòng chống cháy rừng và tăng cường công tác phòng chống thiên tai, phòng
chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi.
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b) Xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế biển, động lực phát triển khu
vực miền Trung – Tây Nguyên hướng ra biển Đông và các nước tiểu vùng Mêkông;
phát triển Đà Nẵng trở thành 1 trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước gắn với ngư
trường Biển Đông và Hoàng Sa; phát triển Cảng Đà Nẵng thành cảng tổng hợp quốc
gia, cảng đầu mối khu vực (loại I), về lâu dài phát triển để đảm nhận vai trò cảng cửa
ngõ quốc tế của khu vực miền Trung.
5. Các vấn đề về tài nguyên, môi trường, an ninh quốc phòng và an sinh xã
hội
a) Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố Môi trường” đến
năm 2020. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó chú trọng: Tiếp tục duy trì và phát triển các
hoạt động hợp tác quốc tế với các nước có lợi thế trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài
nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT); áp dụng các quy định quốc tế về tiêu chuẩn
môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT của các
tổ chức, cá nhân; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra môi trường của đối
với các cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp …
b) Chú trọng kết hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng trên các vùng biển, đảo và
các địa bàn chiến lược; đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh
thông tin; tập trung vào các lĩnh vực xuất nhập cảnh, văn phòng đại diện nước ngoài,
các hoạt động đối ngoại, các khu công nghiệp và chế xuất.
c) Xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện chính sách an sinh và
công bằng xã hội trong bối cảnh HNKTQT. Tiếp tục vận động vốn ODA, vốn viện trợ
phi chính phủ nước ngoài (NGO) hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ người khuyết tật, bảo vệ
và chăm sóc trẻ em.
6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác HNKTQT; phát triển
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập
a) Tiếp tục triển khai và hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao
của thành phố; Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
b) Đẩy mạnh việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý
và công tác chuyên môn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới HNKTQT tại các sở, ban,
ngành, quận, huyện của thành phố. Công tác đào tạo bồi dưỡng cần đẩy mạnh thông
qua nhiều hình thức đào tạo đa dạng và tiến hành thường xuyên, liên tục; tạo điều kiện
cho đội ngũ các cán bộ này tham gia các khóa đào tạo để nâng cao khả năng chuyên
môn và các kỹ năng trong triển khai công tác HNKTQT (như lập kế hoạch, tổ chức
công việc, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp quốc tế, kỹ năng ngoại ngữ…); chủ động
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tìm kiếm nguồn tài trợ để xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, đào tạo cho
cán bộ làm công tác HNKTQT.
c) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư cho giáo dục, đào tạo; quản lý tốt các
chương trình liên kết đào tạo, chương trình tiên tiến; nâng cao hiệu quả các chương
trình học bổng của các nước, tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam nói chung và thành
phố nói riêng.
d) Tập trung đầu tư đào tạo nghề trình độ cao để tạo ra một đội ngũ công nhân
kỹ thuật có trình độ tay nghề vững, đủ khả năng tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên
tiến, thiết bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng tham gia cạnh tranh trong thị trường sức
lao động trong nước và quốc tế, bao gồm việc cung cấp nguồn nhân lực cho xuất khẩu
lao động.
7. Công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá
a) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, dự báo, đánh giá về
tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ chế, chính
sách đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương và khu vực, làm cơ sở thực hiện
những bước đổi mới, phát triển tiếp theo.
b) Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc cung cấp thông
tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu và sử dụng các kết quả nghiên cứu, dự báo, đánh
giá.
c) Tiếp tục nâng cao năng lực công tác hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương
nhằm đảm bảo cho công tác hội nhập được triển khai thống nhất, xuyên suốt.
8. Củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội
nhập kinh tế quốc tế
a) Tăng cường sự tham gia và phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương;
giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong
việc hoạch định và triển khai chính sách về kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, đảm
bảo được sự minh bạch, nhất quán, cân bằng được lợi ích tổng thể về kinh tế - chính
trị, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
b) Tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên vùng trong việc xây dựng và triển
khai các chiến lược, chương trình hành động, đề án phát triển kinh tế... để phát huy
được sức mạnh tổng hợp của cả nền kinh tế trong cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc
tế.
c) Rà soát, khắc phục sự chồng chéo giữa ngành trong việc triển khai các nhiệm
vụ liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.
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d) Chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện chương trình về hội nhập
kinh tế quốc tế tại các sở, ban ngành và các quận, huyện để kịp thời nắm bắt những vấn
đề phát sinh và đề xuất phương hướng giải quyết.
9.Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về HNKTQT
a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất kinh doanh và nhân dân về HNKTQT theo từng lĩnh vực, địa bàn được phân công.
Nội dung tuyên truyền tập trung theo hướng kịp thời phổ biến những vấn đề mang tính
thời sự, những vấn đề mới và những vấn đề mang tính định hướng; tạo được sự kiên
định và đồng thuận cao đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
về HNKTQT trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời chú trọng tuyên truyền, phổ biến
chuyên sâu cho cộng đồng doanh nghiệp các nội dung cam kết HNKTQT và lộ trình
thực thi cam kết của Việt Nam (các nội dung về tổ chức thương mại thế giới (WTO),
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các hiệp định FTA, RCEP, TPP và các hiệp định
liên quan khác mà Việt Nam đã và sẽ tham gia), nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng tốt
những cơ hội tiếp cận, mở rộng thị trường, chủ động ứng phó với những thách thức do
HNKTQT mang lại để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
b) Đa dạng hóa các hình thức (như hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, xuất bản các
ấn phẩm, bản tin hội nhập, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin truyền
thông, báo viết và báo mạng...) và nội dung thông tin truyền thông, đảm bảo phù hợp,
dễ hiểu và dễ nắm bắt đến đối tượng thụ hưởng. Ưu tiên và chú trọng các đối tượng là
cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác HNKTQT của các sở, ban, ngành, quận,
huyện.
c) Tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và
các cơ quan trung ương để tổ chức thực hiện tốt Đề án tăng cường công tác thông tin
tuyên truyền về HNKTQT, trong đó chú trọng việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo
phổ cập và chuyên sâu các kiến thức về HNKTQT trên địa bàn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan đầu mối, thường trực về công tác hội nhập kinh tế quốc tế
- Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, giúp việc cho UBND thành phố về hội
nhập kinh tế quốc tế, có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố, theo dõi, đôn
đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế theo
lĩnh vực và địa bàn được phân công tại chương trình này.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND thành phố cụ
thể hóa và triển khai các chính sách, chiến lược liên quan đến HNKTQT, lồng ghép
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các nội dung về HNKTQT vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của thành phố, đảm bảo tính liên kết vùng, liên kết ngành.
- Củng cố và kiện toàn bộ phận đầu mối phụ trách công tác HNKTQT cũng như
nhân sự giúp việc chuyên trách ổn định để có thể theo dõi vấn đề HNKTQT thường
xuyên và lâu dài. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo sự phối hợp, gắn kết chặt
chẽ với hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (thường trực
là Bộ Công Thương) để đảm bảo triển khai công tác HNKTQT xuyên suốt từ trung
ương đến địa phương.
- Tổng hợp những vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác
HNKTQT; thực hiện báo cáo tổng hợp định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất (nếu
có yêu cầu) về công tác HNKTQT cho UBND thành phố và Ban chỉ đạo liên ngành
hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương).
2. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện
- Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có trách nhiệm căn cứ Chương trình
này, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao lồng ghép vào các chương
trình, nhiệm vụ công tác hàng năm của đơn vị, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo,
lãng phí.
- Thường xuyên nắm bắt thuận lợi, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện
các cam kết HNKTQT, đặc biệt thông qua thông tin phản ảnh từ cộng đồng doanh
nghiệp trên địa bàn. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT; chủ
động nghiên cứu và đề xuất lên UBND thành phố phương hướng, giải pháp triển khai
hiệu quả các cam kết HNKTQT theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách.
- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) hoặc báo cáo đột xuất
(nếu có yêu cầu) về kết quả triển khai công tác HNKTQT về UBND thành phố (thông
qua Sở Công Thương).
Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu có vấn đề
phát sinh, vướng mắc, các Sở, ban, ngành và đơn vị chủ động báo cáo Ủy ban nhân
dân thành phố để xem xét, giải quyết (thông qua Sở Công Thương)./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết
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DANH MỤC NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8510 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)
STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

Sở Tư pháp

Hàng năm

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế; Tiếp tục đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính
Tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL liên quan tới công
tác HNKTQT và việc thực hiện các cam kết HNKTQT của thành phố; chủ Các Sở, ban,
1.1 động rà soát ngay từ khâu soạn thảo đến quy trình xây dựng các cơ chế, ngành, đơn vị
chính sách theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể đảm bảo phù hợp với các cam có liên quan
kết HNKTQT.

CHÚ THÍCH

1

Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các thỏa thuận hợp tác với hải quan
khu vực và các nước khác khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ
Các Sở, ban,
1.2 chức Hải quan thế giới (WCO), triển khai thực hiện các thủ tục Hải quan Cục Hải quan ngành, đơn vị có
bằng các phương thức hiện đại, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
liên quan
động thương mại.

.
Hàng năm

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2011 – 2020 tại thành phố Đà Nẵng

Sở Nội vụ

Quyết định số
Thực hiện theo 10598/QĐCác Sở, ban,
Kế hoạch triển UBND ngày
ngành, đơn vị có
khai Chương 12/12/2011 của
liên quan
trình
UBND thành phố
Đà Nẵng

Triển khai có hiệu quả Website khảo sát mức độ hài lòng của người dân
1.4 và doanh nghiệp đối với các dịch vụ hành chính công và phần mềm đánh
giá CBCC, VC.

Sở Nội vụ

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

1.3

Hàng năm
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Quyết định số
Sở Thông tin
Các Sở, ban,
2614/QĐ-UBND
Tiếp tục triển khai thực hiện Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại
Thực hiện theo
1.5
và Truyền ngành, đơn vị có
ngày 16/4/2013
thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2011 -2015, định hướng đến năm 2020)
Lộ trình
thông
liên quan
của UBND TP
Đà Nẵng
Triển khai có hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015; Phát triển đồng bộ và song hành giữa hiện đại hóa công sở và Các sở, ban,
1.6
đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin - truyền thông trong hoạt động ngành, đơn vị
quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính.
Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa
và công tác chuyên môn liên quan trực tiếp tới việc thực hiện các TTHC,
giao dịch pháp lý có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực Tư pháp; bồi dưỡng
1.7
Sở Tư pháp
kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho
đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên... đáp ứng yêu cầu
HNKTQT.
2

Hàng năm

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

Nâng cao nội lực kinh tế của thành phố, thúc đẩy các cơ chế hỗ trợ tối
đa cho doanh nghiệp phù hợp với các cam kết trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả Đề án Phát triển doanh
Các Sở, ban,
Sở Kế hoạch
2.1 nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020 và Đề án Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà
ngành, UBND
và Đầu tư
Nẵng đến năm 2020
các quận, huyện

Hàng năm

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng Sở Kế hoạch
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; xây dựng và triển khai hiệu quả, & Đầu tư; và
Thực hiện theo
Các sở, ngành,
2.2 đồng bộ các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung cụ thể các đơn vị
kế hoạch triển
đơn vị liên quan
của Đề án “Phát triển dịch vụ TP. Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến chủ trì theo
khai Đề án
năm 2020”
phân công

Quyết định số
9644/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014
và Quyết định
2156/QĐ-UBND
ngày 15/4/2015
của UBND TP.
Đà Nẵng
Quyết định số
2550/QĐ-UBND
và 2551/QĐUBND ngày
05/04/2012 của
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UBND TP Đà
Nẵng

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, Sở Kế hoạch
trong đó chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành dịch vụ & Đầu tư;
thương mại, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản Trung tâm
Các Sở, ban,
2.3 xuất công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường,...; rà soát, điều chỉnh Xúc tiến Đầu ngành, đơn vị có
các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi tư; BQL Khu
liên quan
cho các nhà đầu tư tìm hiểu, tiếp cận chính sách, quy định pháp luật về Công nghệ
đầu tư; xây dựng, triển khai thực hiện dự án đầu tư.
cao

Hàng năm

Triển khai các kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ khó
Các Sở, ban,
khăn cho doanh nghiệp, hàng năm tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Sở Kế hoạch
2.4
ngành, đơn vị có
trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất- kinh và Đầu tư
liên quan
doanh.

Hàng năm

Triển khai thực hiện các đề tài, dự án, chương trình, kế hoạch nhằm thực
hiện nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trong lĩnh vực khoa học
Các Sở, ban,
Sở Khoa học
2.5 và công nghệ; phát triển dịch vụ khoa học công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp
ngành, đơn vị có
& Công nghệ
ứng dụng, đổi mới công nghệ, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây
liên quan
dựng và phát triển thương hiệu.

Hàng năm

Sở Thông tin
Các Sở, ban,
và Truyền ngành, đơn vị có
thông
liên quan

Hàng năm

2.6

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh

Các Sở, ban,
Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm hỏi đáp về hàng rào Sở Khoa học
2.7 kỹ thuật trong thương mại (TBT) thành phố, góp phần thực hiện tốt công
ngành, đơn vị
và Công nghệ
liên quan
tác hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Triển khai thực hiện Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Sở Thông tin
Các Sở, ban,
2.8 UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và Truyền ngành, đơn vị có
Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành
thông
liên quan
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ

Hàng năm

2016-2020
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Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tại thành phố Đà Nẵng
Sở Thông tin
Các Sở, ban,
và Truyền ngành, đơn vị có
thông
liên quan

2016-2020

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

Các Sở, ban,
Sở Kế hoạch
3.2 Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ các
ngành, đơn vị có
và Đầu tư
doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tư nhân.
liên quan

Hàng năm

2.9 Xúc tiến đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Công viên phần
mềm số 2 và Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2

3

Điều tiết tình hinh thị trường, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành
mạnh trong tiếp cận các nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội, góp
phần phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường

Thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, xử lý
3.1 nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả, đầu cơ
tăng giá, thao túng thị trường, vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Sở Công
Thương

- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030”.

Các Sở, ban,
Sở Khoa học
3.3 - Tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để khuyến khích
ngành, đơn vị có
& Công nghệ
liên quan
đầu tư cho sáng tạo, phát triển và đổi mới công nghệ; ưu tiên phát triển thị
trường công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ
tiên tiến, công nghệ cao.
Sở Lao động,
Các Sở, ban,
Thực
hiện
các
biện
pháp
điều
tiết
cung,
cầu
lao
động
trên
thị
trường
lao
3.4
Thương binh ngành, đơn vị có
động nhằm đảm bảo sự ổn định, cân bằng trên thị trường, đáp ứng nhu cầu và Xã hội
liên quan
của cả doanh nghiệp và người lao động.
4

Hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và kinh tế
biển

Hàng năm

Hàng năm
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Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Quyết định số
6168/QĐ-UBND
Các Sở, ban,
ngày 28/8/2014
ngành, đơn vị có Đến năm 2020
của Ủy ban nhân
liên quan
dân thành phố Đà
Nẵng

Sở Tài
nguyên &
môi trường

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

Sở Tài
Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước
5.2 có lợi thế trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi nguyên &
môi trường
trường. Áp dụng các quy định quốc tế về tiêu chuẩn môi trường.

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

Sở Tài
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT của các
5.3 tổ chức, cá nhân. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra môi nguyên &
môi trường
trường của đối với các cơ sở sản xuất trong và ngoài KCN, CCN…

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

Tập trung rà soát, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an
toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn
thành phố;chủ động nắm bắt và kiểm soát tình hình, các hoạt động hợp tác
Công an
Các Sở, ban,
kinh tế với nước ngoài; phát hiện sớm và triệt tiêu những nhân tố bên thành phố, Bộ
5.3
ngành, đơn vị có
trong, những vấn đề nhạy cảm, chiều hướng phát triển của các loại tội đội Biên
liên quan
phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, có yếu tố
phòng
nước ngoài,... để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn không để xảy
ra sự cố đột biến bất ngờ.

Hàng năm

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-Ctr/TU của
4.1 Thành ủy Đà Nẵng trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh
tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

5

Các vấn đề về tài nguyên, môi trường, an ninh quốc phòng và an sinh
xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi
5.1
trường" đến năm 2020”

Được UBND
thành phố phê
duyệt vào tháng
10-2008
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Sở Lao động
Các Sở, ban,
Tiến hành triển khai Quy hoạch điều chỉnh tổng thể ngành Lao động – - Thương
Thực hiện theo
5.4
ngành, đơn vị có
Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020
binh và Xã
Quy hoạch
liên quan
hội
Sở Lao động
Các Sở, ban,
Tiếp tục vận động vốn ODA, vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Thương
5.5 (NGO) hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ người khuyết tật, bảo vệ và chăm sóc trẻ
ngành, đơn vị có
binh và Xã
liên quan
em.
hội

Hàng năm

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Thành phố 5 không” giai đoạn
UBND các
5.6 2009-2015 và “Thành phố 3 có” giai đoạn 2011 -2015; xây dựng chương
cấp
trình cho giai đoạn mới 2016-2020 nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

Sở Nội vụ

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

Sở Nội vụ

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị có
liên quan

Hàng năm

6

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác HNKTQT; phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập

Tiếp tục triển khai và hoàn thiện chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân
lực của thành phố đáp ứng nhu cầu xây dựng kinh tế - xã hội thời kỳ hội
6.1
nhập; bố trí công tác tại các cơ quan đơn vị có chức năng liên quan đến
lĩnh vực HNKTQT trên cơ sở nhu cầu của đơn vị.
Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi
6.2 dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, trong đó có các vị trí thuộc
lĩnh vực HNKTQT, kinh tế đối ngoại, quan hệ quốc tế.

Quyết định số
5882/QĐCác Sở, ban,
Thực hiện theo
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành Sở Kế hoạch
UBND ngày
6.3
ngành, đơn vị có kế hoạch triển
phố 2011-2020.
và Đầu tư
23/7/2012 của
liên quan
khai Đề án
UBND TP. Đà
Nẵng
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Quyết định số
Sở Thông tin
Các Sở, ban,
Thực hiện theo 733/QĐ-UBND
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công
6.4
và Truyền ngành, đơn vị có Kế hoạch được ngày 24/01/2011
nghệ thông tin - truyền thông thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
thông
liên quan
phê duyệt
của UBND TP.
Đà Nẵng
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư cho giáo dục, đào tạo; quản lý tốt
Các Sở, ban,
Sở Giáo dục
các
chương
trình
liên
kết
đào
tạo,
chương
trình
tiên
tiến;
nâng
cao
hiệu
6.5
ngành, đơn vị có
quả các chương trình học bổng của các nước, tổ chức quốc tế dành cho và Đào tạo
liên quan
Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng
Tăng cường công tác đào tạo ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn, Thái,
Các Sở, ban,
Trung…) để đảm bảo nguồn nhân lực cho các hoạt động đối ngoại và kinh Sở Giáo dục
6.6 tế đối ngoại của thành phố, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp
ngành, đơn vị có
và Đào tạo
liên quan
có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan quản lý nhà nước cả về số lượng lẫn
chất lượng.
7 Công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá
Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, dự báo, đánh giá
về tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và các
cơ chế, chính sách; thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các
7.1 sở, ban, ngành phục vụ cho quá trình nghiên cứu và sử dụng các kết quả
nghiên cứu, dự báo, đánh giá đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa
phương và khu vực làm cơ sở thực hiện những bước đổi mới, phát triển
tiếp theo

Sở Công
Các cơ quan, tổ
Thương và
chức nghiên cứu
các Sở, ban,
quốc tế, trung
ngành, đơn vị
ương
có liên quan

Sở Công
Thương và
7.2 Nâng cao hiệu quả công tác dự báo, đánh giá, tổng hợp và cung cấp thông các Sở, ban,
tin, tư vấn doanh nghiệp về HTKTQT
ngành, đơn vị
có liên quan
8

Công tác phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc
tế

Các Bộ, ngành
trung ương; các
Viện nghiên cứu;
các Trung tâm hỗ
trợ doanh nghiệp

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm
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Tăng cường sự tham gia và phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, giữa cơ
quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, thực hiện tham vấn doanh nghiệp
8.1 và các bên có liên quan trong việc hoạch định và triển khai chính sách về
kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo được sự minh bạch, nhất
quán, cân bằng được lợi ích tổng thể về kinh tế - chính trị, phù hợp với
chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Các Sở, ban
ngành,
UBND các
quận, huyện
và các đơn vị

Hàng năm

Các Sở, ban
Tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên vùng trong việc xây dựng và
ngành,
Các bộ, ngành
8.2 triển khai các chiến lược, chương trình hành động, đề án phát triển kinh UBND các trung ương; các
tế... để phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả nền kinh tế trong cạnh quận, huyện tỉnh, thành khác
tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.
và các đơn vị
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; Nâng cao hiệu
quả hoạt động của cơ quan đầu mối về công công tác hội nhập kinh tế
quốc tế, trong đó làm tốt công tác phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành
8.3 hội nhập quốc tế về kinh tế để đảm bảo sự triển khai thông suốt công tác
này từ trung ương đến địa phương; thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra
quá trình thực hiện chương trình về hội nhập kinh tế quốc tế tại các sở,
ban ngành và các quận, huyện để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh
và đề xuất phương hướng giải quyết.
9

Sở Công
Thương

Các Sở, ban
ngành, UBND
các quận, huyện
và các đơn vị liên
quan

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về HNKTQT

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thông tin tuyên truyền về
HNKTQT đến năm 2020 của thành phố; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ Sở Công
đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương thường trực) Thương và
9.1 triển khai thực hiện Đề án tăng cường thông tin tuyên truyền về HNKTQT,
các sở, ban,
trong đó chú trọng việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo phổ cập và
ngành
chuyên sâu các kiến thức về HNKTQT cho các cán bộ QLNN và cộng
đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
9.2 Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật, triển Sở Công
khai kịp thời các VBQPPL, các kế hoạch và chương trình hành động về Thương và

Các sở, ban,
ngành liên quan

Hàng năm

Hàng năm
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HNKTQT của thành phố, của các sở, ban, ngành đến các CBCC-VC các các Sở, ban,
đơn vị, doanh nghiệp.
ngành, đơn vị

Triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố; Sở Thông tin
Các Sở, ban,
Xây dựng và thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, thông tin – Truyền
9.3
ngành, đơn vị có
truyền thông và phát hành các ấn phẩm về HNKTQT và gia nhập WTO thông, các
liên quan
của Việt Nam và địa phương.
Báo, Đài

Hàng năm
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8561/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc thẩm tra cấp quyết định
hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
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 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về Chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị của Văn phòng
UBND thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện việc
thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19
tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban,
ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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

QUY CHẾ
Phối hợp thực hiện việc thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư
cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8561 /QĐ-UBND
ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp thực hiện việc thẩm tra cấp quyết
định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (sau đây viết tắt là Nghị
định số 210/2013/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức, cá
nhân có liên quan trong việc thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số
210/2013/NĐ-CP.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của cơ quan phối hợp và dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành
nhằm đảm bảo sự thống nhất, thuận lợi trong việc thẩm tra cấp quyết định hỗ
trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP.
2. Bảo đảm tiến độ, nội dung và tính khách quan trong quá trình thực
hiện thẩm tra.
Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Quy trình thực hiện
a) Sau khi doanh nghiệp nộp đủ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư theo quy
định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy
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ý kiến các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
cơ quan chuyên ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện nơi thực hiện dự
án hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ thông
tin tập trung, khu công nghệ cao (đối với dự án nằm trong các khu công
nghiệp và chế xuất, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao).
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy
ý kiến, các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ có ý kiến thẩm tra bằng văn
bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm đối với ý kiến thẩm tra
của mình. Quá thời hạn nêu trên nếu cơ quan được lấy ý kiến không có văn
bản thẩm tra thì xem như đã đồng ý với nội dung hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư
và chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nhận ý
kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ
quan liên quan và căn cứ khả năng cân đối ngân sách đối với đề nghị hỗ trợ
đầu tư của doanh nghiệp để lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân thành
phố quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án.
- Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp
thẩm tra mời các cơ quan liên quan tham gia trước khi trình Ủy ban nhân dân thành
phố.
- Trường hợp dự án đã thực hiện trước ngày Nghị định số 210/2013/NĐ-CP có
hiệu lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức mời các cơ quan liên quan phối hợp
kiểm tra và lập biên bản kiểm tra thực tế các nội dung hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp
trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Nội dung thẩm tra
a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số
210/2013/NĐ-CP và thuộc Danh mục các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư
trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm
theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của UBND
thành phố Đà Nẵng.
b) Dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ đầu tư quy định tại
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP.
c) Rà soát các hỗ trợ đầu tư mà doanh nghiệp đề nghị quy định tại
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30
tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn có
liên quan.
d) Các nội dung khác thuộc chức năng quản lý của cơ quan phối hợp.
Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ thông tin tập trung,
khu công nghệ cao
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
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- Chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ theo quy
định tại Quy chế này;
- Xác định cơ quan cần phối hợp lấy ý kiến đối với từng loại hồ sơ
đề nghị hỗ trợ đầu tư;
- Tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xử lý các vướng mắc trong quá
trình thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư.
2. Sở Tài chính
a) Tham gia thẩm tra các nội dung: Các dự án đáp ứng điều kiện không sử dụng
vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước; mức hỗ trợ cụ thể theo quy
định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan;
b) Đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí hàng năm để đảm bảo nguồn chi cho
các nội dung hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP;
c) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm tra.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Tham gia thẩm tra các nội dung:Sự phù hợp về quy hoạch trong lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn của các dự án đề nghị được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ; nuôi gia
súc; hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc ca (macadamia); hỗ trợ đầu tư nuôi trồng hải
sản trên biển (Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP);
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm tra.
3. Sở Công Thương
a) Tham gia thẩm tra các nội dung:
- Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm
sinh học; chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu; sản xuất hàng thủ công; sản
phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống; Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo
quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp; Xây dựng chợ nông thôn; Sản
xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,
ngư nghiệp, máy chế biến thực phẩm;
Hỗ trợ kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, phí tiếp cận
thông tin thị trường và kinh phí có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương
mại; Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy lúa,
ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy sản, chế biến cà phê; Hỗ trợ đầu tư cơ sở
chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản (điểm b Khoản 1 Điều 9, Điều
10, Điều 14, Điều 16 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP).
a) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Tham gia thẩm tra các nội dung:
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- Hỗ trợ đào tạo nghề trong nước (Điểm a, Khoản 1, Điều 9, Nghị
định số 210/2013/NĐ-CP);
- Sử dụng lao động địa phương đáp ứng điều kiện quy định tại điểm
d Khoản 2 Điều 10, điểm d Khoản 2 Điều 11, Khoản 2 Điều 12, điểm d Khoản
2 Điều 13, điểm d Khoản 2 Điều 14, điểm e Khoản 2 Điều 16 Nghị định số
210/2013/NĐ-CP.
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Tham gia thẩm tra các nội dung: sản xuất hàng thủ công; sản phẩm
văn hóa, dân tộc truyền thống; hỗ trợ chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản
phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng (điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị
định số 210/2013/NĐ-CP), trừ quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin
máy tính và trên xuất bản phẩm.
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
6. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Tham gia thẩm tra các nội dung:
- Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản; dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về
sản xuất nông, lâm, thủy sản ở vùng nông thôn.
- Hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới nhằm thực
hiện dự án, hoặc mua bản quyền công nghệ thực hiện dự án; đầu tư mới để
thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm (điểm c, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số
210/2013/NĐ-CP);
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tham gia thẩm tra các nội dung:
- Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí
thải, chất thải rắn;
- Ưu đãi về đất đai theo Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định
số 210/2013/NĐ-CP;
- Công tác bảo vệ môi trường của các dự án theo quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường.
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
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tra.
8. Sở Y tế
a) Tham gia thẩm tra các nội dung:
- Công tác an toàn thực phẩm của các dự án đề nghị được hưởng các
hỗ trợ sau: hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; hỗ trợ đầu tư cơ sở
chăn nuôi gia súc; hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm,
thủy sản (Điều 10, Điều 11, Điều 16 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP);
- Hỗ trợ trồng cây dược liệu (Điều 12 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP).
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
9. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Tham gia thẩm tra nội dung hỗ trợ chi phí quảng cáo doanh nghiệp
và sản phẩm trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm
(theo điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP);
b) Tham gia thẩm tra các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ
thông tin trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản;
c) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
10.Sở Xây dựng
a) Tham gia thẩm tra các nội dung:
- Công tác quy hoạch xây dựng của các dự án đề nghị được hưởng
chính sách ưu đãi, hỗ trợ;
- Mức hỗ trợ đầu tư liên quan đến các hạng mục xây dựng.
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
11.Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
a) Tham gia thẩm tra các nội dung liên quan đến việc xác định các ưu
đãi về đất đai (Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 210/2013/NĐCP) và các ưu đãi, hỗ trợ về thuế;
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
12.Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
a) Tham gia thẩm tra các nội dung liên quan đến việc xác định các ưu
đãi về thuế xuất nhập khẩu;
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
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chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
13.Hội đồng thẩm định giá đất thành phố
a) Tham gia thẩm tra các nội dung liên quan đến việc xác định giá đất
để thực hiện các ưu đãi về đất đai (Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị
định số 210/2013/NĐ-CP);
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
14.UBND các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và
chế xuất, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao
a) Tham gia thẩm tra các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà
nước trên địa bàn mình quản lý;
b) Tham gia các cuộc họp thẩm tra hoặc kiểm tra thực tế liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu từ phía cơ quan chủ trì thẩm
tra.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và
thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở,
ban, ngành, UBND các quận, huyện báo cáo về UBND thành phố (thông qua Sở Kế
hoạch và Đầu tư) để xem xét sửa đổi, bổ sung./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng
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Email: congbao@danang.vnn.vn
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