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

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 34/2014/QĐ-UBND 
 

  Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho 

 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh  địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

     Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 
     Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 
     Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế   ngày 14 tháng 1 năm 2008 ; 
     Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Bảo hiểm Y tế ; 
     Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em ; 
     Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; 
     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội , 

QUYẾT ĐỊNH: 
   Điều 1. Ban hành  Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị  bệnh tim 
bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
   Điều 2. Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức 
triển khai, hướng dẫn , kiểm tra việc thực hiện Quy định này 
   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký . 
   Đ iều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các, ngành: Lao động- 
Thương binh và Xã hội, Y tế, Tải chính, Bảo hiểm Xã hội, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;  
Chủ tịch UBND các quận, huyện;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                                                           CHỦ TỊCH 

                                                                                                    Văn Hữu Chiến 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 
 

Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em  
bị bệnh tim bẩm sinhtrên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34  /2014/QĐ-UBND 

ngày 09  tháng 10  năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này điều chỉnh về đối tượng, chính sách, quy 
trình, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em 
bị bệnh tim bẩm sinhtrên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
Điều 2.  Đối tượng và điều kiện áp dụng  

1. Đối tượng: 
 a) Trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; 
 b) Trẻ em thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; 
 c) Trẻ em thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; 
2. Điều kiện: 
 a) Chưa đủ 16 tuổi; 
 b) Có thẻ Bảo hiểm Y tế; 
 c) Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng. 

 
Điều 3. Nguyên tăc hỗ trợ 
       1. Đối tượng quy định tại Quyết định này được hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim 
theo mỗi lần được phẫu thuật. 
       2. Việc hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và chi phí phẫu 
thuật tim cho trẻ em thuộc đối tượng của Quyết định này, chỉ được thực hiện đối với 
các trường hợp khám và  phẫu thuật tim tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, ngoài 
công lập có ký hợp đồng khám chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế và đảm bảo có đầy 
đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí đã phát sinh một cách hợp lý, hợp lệ. 

 
 Điều 4. Các chính sách hỗ trợ 
       1. Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật 
tim; 
       2. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại. 

Chương II 
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
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   Điều 5. Chính sách hỗ trợ: Chính sách hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi 
đợt khám, phẫu thuật tim quy định tại Điều 2, Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg được thực 
hiện như sau: 
   1. Hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật: Ngân sách thành phố hỗ trợ cho đối tượng phần 
còn lại của chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim 
sau khi đã trừ phần thanh toán của BHYT và phần hỗ trợ từ các nguồn vận động, tài 
trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Riêng trường hợp khám, 
phẫu thuật tại cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thì mức hỗ trợ tối đa không quá 
20.000.000 đồng/ca 
   2. Hỗ trợ tiền ăn: Hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/đối tượng/ngày trong thời gian nhập 
viện để được phẫu thuật tim bẩm sinh (theo số ngày thực tế từ ngày nhập viện đến ngày 
xuất viện trên giấy xác nhận của bệnh viện), nhưng thời gian hỗ trợ không quá 15 ngày. 
   3. Hỗ trợ tiền đi lại: Hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng tuỳ theo 
khoảng cách từ nhà đến bệnh viện khám, phẫu thuật ( theo giá vé thông thường tại thời 
điểm giải quyết), nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/đối tượng/1đợt khám và phẫu 
thuật. 

 
    Điều 6 .  Thẩm quyền quyết định hỗ trợ: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và 
Xã hội quyết định việc hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và chi phí tiền ăn,đi lại cho 
trẻ em. 

 
    Điều 7. Hồ sơ thủ tục, qui trình thực hiện: 

1. Hồ sơ thủ tục hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim; tiền ăn và tiền đi lại gồm: 
  Công dân nộp đơn đề nghị hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim, có xác nhận của UBND 
xã, phường và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi cư trú (theo 
mẫu đính kèm) và bản sao các loại giấy tờ sau, đồng thời xuất trình bản chính để đối 
chiếu. 
  

 a) Thẻ Bảo hiểm Y tế. 
          b) Giấy thanh toán viện phí (chi phí khám, phẫu thuật tim). 
          c) Giấy ra viện. 
          d) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) 
   2.1 Quy trình: 
        a) Cha mẹ, người nuôi dưỡng, người giám hộ đối với trẻ em thuộc đối tượng qui 
định làm đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của UBND xã, phường và Phòng Lao động- 
Thương binh và Xã hội quận, huyện (kèm theo các giấy tờ liên quan) nộp tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 
       b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu đối 
tượng bổ sung (nếu thiếu) và viết giấy biên nhận. 
       c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu chuyển hồ sơ đến Phòng Bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em kiểm tra hồ sơ trình Giám đốc Sở ra 
quyết định hỗ trợ. 
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       d) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em chuyển Quyết định của Giám đốc Sở cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đối tượng. 
    2.2 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.  
   
      Điều 8. Kinh phí thực hiện: Kinh phí hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và chí 
tiền ăn, đi lại cho đối tượng qui định tại Quyết định này được trích từ các nguồn: Quỹ 
bảo hiểm y tế, Ngân sách Nhà nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ khám chữa bệnh cho 
nguqoqì nghèo, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác và nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã 
hội trong dự toán chi ngân sách thành phố hàng năm.  

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
       Điều 9. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội  
      1. Chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quyết định này; 
      2. Phố hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, UBND các quận, huyện lập dự toán kinh phí 
Ngân sách thành phố hỗ trợ hằng năm gửi Sở Tài chính để xem xét tổng hợp báo cáo 
UBND thành phố;  
      3. Trực tiếp xem xét, giải quyết hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và chi phí tiền 
ăn, đi lại cho đối tượng; 
      4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định và định kỳ tổng hợp tình hình báo 
cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và UBND thành phố. 
  
      Điều 10. Sở Tài chính : 
      1. Thẩm định, tổng hợp dự toán tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh 
phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; 
      2. Phối hợp với  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện hỗ trợ từ ngân sách thành phó theo đúng quy định hiện hành. 

  
      Điều 11. Sở Y tế: 

1.Chủ trì,  Phối hợp với  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các quận, 
huyện triển khai khám sàng lọc phát hiện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng 
quy định tại Quyết định này làm cơ sở cho việc lập dự toán hàng năm; 

2.Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp 
đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức Bảo hiểm Y tế thực hiện hiệu quả việc khám 
bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm 
sinh trên địa bàn thành phố; 

3.Phố hợp với  Bảo hiểm xã hội thành phố để xác định kinh phí Quỹ Bảo hiểm 
y tế thanh toán cho các trường hợp trẻ em phẫu thuật tim. 
 
        Điều 12. Bảo hiểm xã hội thành phố: 
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    - Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị trong việc lập Kế hoạch kinh phí 
hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể; 
   - Thanh toán chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và chi phí phẫu thuật 
tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này theo 
đúng quy định của pháp luật về BHYT; 
   - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức giám định nhằm đánh giá sự hợp lý của việc 
sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư,thiét bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế ngoài danh mục Quỹ 
BHYT thanh toán, làm cơ sở để ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí mà Quỹ BHYT 
không thanh toán. 
  
        Điều 13. UBND các quận, huyện: 
     1.Chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho 
trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; xác định các đối tượng quy định tại Quyết định này và 
hướng dẫn các thủ tục để trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ kịp thời. 

  2.Chỉ đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thẩm định, xác nhận chính xác, 
kịp thời các trường hợp có đơn đề nghị hỗ trợ. 

 
         Điều 14. Điều khoản thi hành 
    1.Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan liên 
quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Quyết 
định này, định kỳ hàng năm (vào ngày 25/11) đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở  Lao 
động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. 
     2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng 
văn bản về Sở  Lao động- Thương binh và Xã hội để phối hợp với các cơ quan nghiên 
cứu, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 35/2014/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày10 tháng 10 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 

Chương III Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 

27/05/2013 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 Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 

2007; 
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; 
Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính 

quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị 
trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10; 

Xét Công văn số 2048/STC-QLNS ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở Tài chính 
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 
10. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 

Chương III Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 
27/05/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Bổ sung điểm d vào Khoản 2, Điều 3 như sau: 
“d) Hộ gia đình có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) trong sổ đăng ký hộ khẩu 

thường trú hoặc tạm trú đang tham gia Ban Bảo vệ dân phố, Dân quân thường trực, 
Dân phòng cơ động, Cảnh sát biển, Kiểm ngư. Thời điểm miễn vận động cho các đối 
tượng này từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.” 



   
10 CÔNG BÁO/Số 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2014  

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 như sau: 
2.1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 7: 
“3. Định kỳ hàng quý UBND phường, xã có trách nhiệm thực hiện:  
- Trích từ tài khoản tiền gửi 20% số thực thu quỹ để chi phục vụ cho công tác tổ 

chức thu và thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định. 
- Số kinh phí còn lại nộp vào ngân sách theo chương 560- tiểu mục 4504 và được 

điều tiết 100% về ngân sách thành phố để cùng với nguồn ngân sách chi cho công tác 
quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.” 

2.2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 8: 
“Chi phục vụ cho công tác tổ chức thu với mức 20% trên tổng số thực thu, gồm: 

mua ấn chỉ, văn phòng phẩm và hỗ trợ các thôn, tổ dân phố, cán bộ xã, phường thực 
hiện công tác vận động, tổ chức thu, nộp.” 

2.3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, 
xã; các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 Võ Duy Khương 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 36 /2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10  năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 Quy định về quản lý hoạt động giết 
mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 9 
tháng 4 năm 2012 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 Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 
Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở 
sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;  

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm 
theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 8 năm 2011 về sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 
tháng 4 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 
Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1392/TTr-SNN ngày 25 tháng 09 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Điều 8, Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8, Quyết định số 

15/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy 
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định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động 
vật trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

1. Bổ sung Điểm d vào Khoản 1 Điều 8:  
“d. Chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh 
an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thực phẩm có nguồn gốc 
động vật trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn 
thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ, vận 
chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật”. 

2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 8: 
“a. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho 

các cá nhân hành nghề liên quan đến hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động 
vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định”. 

3. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 8: 
“a. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện phương án quy 
hoạch hệ thống chợ, siêu thị, nhất là các chợ, siêu thị có hoạt động kinh doanh thực 
phẩm có nguồn gốc động vật, chợ đầu mối sản phẩm động vật. Chỉ đạo Công ty Quản 
lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
cho các hộ kinh doanh tại các chợ thuộc Công ty quản lý thực hiện nghiêm túc các quy 
định về kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm; phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêu 
độc, khử trùng, xử lý môi trường định kỳ tại các chợ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận 
tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an 
thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý 
thị trường thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; thủ trưởng các sở, 
ban, ngành liên quan; các tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh 
doanh động vật, sản phẩm động vật căn cứ Quyết định thi hành./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

Số: 37/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 21  tháng 10  năm 2014 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch  

 đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 

về Quy chế khu vực biên giới biển; 
Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 
Căn cứ Nghị định 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về Quản lý, 

bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển; 
Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội 
địa. 

Căn cứ thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về vận tải hành khách thủy nội địa; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26 tháng 
6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du 
lịch bằng phương tiện thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại nội dung Công văn số 
4917/SVHTTDL-QLLH ngày 03/10/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động vận 
tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra việc 
thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố và 
phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Công an thành phố; 

Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận 
tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế; Giám đốc Cảnh sát 
Phòng cháy chữa cháy; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Giám 
đốc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng;  Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
 

QUY ĐỊNH  
Về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 37 /2014/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng10 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định một số nội dung về quản lý hoạt 
động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
bao gồm: 

a) Điều kiện hoạt động của tàu du lịch;  
b) Điều kiện đối với người làm việc trên tàu du lịch;  
c) Quy định về cảng, bến, vùng neo đậu phục vụ tàu du lịch;  
d) Trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (sau đây gọi là tổ 

chức, cá nhân), thuyền viên, khách du lịch và các cơ quan chức năng có liên quan đến 
đường thủy nội địa. 

2. Ngoài những quy định tại Quy định này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân còn 
phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách 
đường thủy nội địa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tham gia quản 

lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

2. Tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách 
du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Khách du lịch tham quan, lưu trú qua đêm trên tàu du lịch thuộc địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ du lịch, cộng đồng dân cư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du 
lịch. 

2. Phương tiện thuỷ nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là tàu, thuyền và các 
cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường 
thuỷ nội địa. 

3. Tàu, thuyền du lịch (sau đây gọi là tàu du lịch) là phương tiện vận tải hành 
khách, đảm bảo các điều kiện tại Quy định này. Tàu du lịch bao gồm: 
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a) Tàu du lịch vận tải khách tham quan. 
b) Tàu du lịch vận tải khách tham quan có lưu trú qua đêm (sau đây gọi là tàu 

lưu trú). 
4. Tàu, thuyền thể thao là phương tiện chuyên dùng để luyện tập thi đấu thể thao 

và phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí. 
5. Thiết bị phục vụ hoạt động thể thao giải trí dưới nước: bao gồm các dụng cụ, 

trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước của khách du lịch. 
6. Khu vực neo đậu lưu trú là khu vực được quy hoạch và cho phép tổ chức, cá 

nhân neo đậu tàu du lịch lưu trú qua đêm trên sông và vịnh thuộc địa bàn thành phố Đà 
Nẵng.  

7. Nhân viên phục vụ là người làm việc trên phương tiện nhưng không phải là 
thuyền viên, người lái phương tiện. 
 8. Sức chở người của tàu du lịch là số lượng người tối đa được phép chở trên 
phương tiện (kể cả nhân viên phục vụ), trừ thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ 
em dưới 1 tuổi. 

9. Thuyền viên là người làm việc theo chức danh quy định trên phương tiện 
không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng 
công suất máy chính trên 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người. 

10. Thuyền trưởng là chức danh của người chỉ huy cao nhất trên phương tiện 
không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng 
công suất máy chính trên 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người. 

11. Người lái phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện không có 
động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất 
máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người hoặc bè. 

12. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện để vận tải người, hàng 
hóa trên đường thuỷ nội địa. 

13. Người kinh doanh vận tải là người vận tải giao kết hợp đồng vận tải hàng 
hoá, hành khách với người thuê vận tải để thực hiện việc vận tải hàng hoá, hành khách 
mà có thu cước phí vận tải. 

14. Người thuê vận tải là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, 
hành khách với người kinh doanh vận tải. 

15. Hành lý là vật dùng, hàng hoá của hành khách mang theo trong cùng chuyến 
đi, bao gồm hành lý xách tay và hành lý ký gửi. 

Điều 4. Những hành vi không được thực hiện 
Ngoài các hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 Luật Giao thông đường thuỷ nội 

địa, Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 12 Luật Du lịch, các tổ chức, cá nhân liên 
quan đến hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng không được thực hiện các hành vi sau đây: 

1. Đối với tổ chức, cá nhân:  
a) Nhận chở khách du lịch tham quan và khách lưu trú trên tàu du lịch nhưng 

không có hợp đồng bằng văn bản hoặc vé hành khách hợp lệ. Thu tiền cao hơn giá vé 
niêm yết; thu tiền không có thỏa thuận, thống nhất trước với khách. 

b) Có hành vi lừa đảo hoặc cấu kết với người khác để lừa đảo khách du lịch. 
Không xuất hoá đơn, vé hành khách hợp lệ cho khách theo quy định. 



   
17 CÔNG BÁO/Số 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2014  

c) Bố trí người làm việc trên tàu du lịch không đủ các chức danh theo quy định. 
Bố trí thời gian làm việc của người lao động trái với Luật lao động. 

d) Tự ý thay đổi kết cấu, bố trí thêm trang thiết bị khác làm ảnh hưởng xấu đến 
các tính năng kỹ thuật của phương tiện. 

e) Các hoạt động đổ chất thải chưa xử lý xuống vùng nước dưới mọi hình thức. 
g) Các hoạt động gây tổn hại đến rạn san hô tại khu vực bán đảo Sơn Trà. 
2. Đối với thuyền trưởng: 
a) Tự ý đón, trả khách ở địa điểm chưa được công bố, cấp phép hoạt động, địa 

điểm không được ghi trong giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp 
khẩn cấp, cứu nạn hoặc bất khả kháng. 

b) Lập danh sách khách du lịch không đúng tên người, địa chỉ, số lượng người 
so với thực tế. 

c) Đưa khách đi tham quan không đúng hành trình, lộ trình, điểm tham quan, 
điểm cung cấp dịch vụ đã được ký kết, thỏa thuận, tự ý cắt xén hành trình du lịch. 

d) Cho tàu lưu trú neo đậu không đúng vị trí quy định. Không khai báo đăng ký 
tạm trú (nếu có) cho khách du lịch lưu trú qua đêm trên tàu. 

e) Xuất bến khi thời tiết không thuận lợi do sương mù, gió lớn từ cấp 5 trở lên, 
thời tiết có diễn biến xấu theo thông báo của cơ quan chức năng và tình hình thực tế. 

f) Chuyển nhượng khách du lịch sang tàu khác (trừ trường hợp khẩn cấp), bỏ 
khách du lịch tại điểm tham quan, chuyển tải khách trái quy định. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ TÀU DU LỊCH VÀ  TRANG THIẾT BỊ  
TRÊN TÀU DU LỊCH  

 
 Điều 5. Điều kiện an toàn tàu du lịch 

Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 
22/2012/TTLT/BVHTTDL-BGTVT ngày 26/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải bảo đảm yêu cầu các quy định sau: 

1. Có thiết bị thông tin liên lạc bằng điện thoại và VHF (thiết bị VHF có bán 
kính hoạt động tối thiểu đạt 30km và đảm bảo liên lạc 24/24 giờ với Cảng vụ hàng hải 
và Trung tâm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được gắn cố định trên 
tàu); lắp đặt thiết bị Radio để theo dõi thời tiết. 

2. Các trang thiết bị phục vụ cho công tác cứu sinh, cứu hỏa phải để ở nơi dễ 
thấy, dễ lấy trên phương tiện khi xảy ra sự cố.  

3. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng, số cứu hộ, số hành khách được phép 
chở tại nơi dễ quan sát trong khoang hành khách. 

4. Không xả trực tiếp nước thải sinh hoạt, nhà vệ sinh ra môi trường tại cảng, 
bến hành khách và điểm du lịch. 

5. Phải có hệ thống truyền thanh từ phòng thuyền trưởng đến phòng khách để 
phổ biến nội quy, hướng dẫn khách du lịch. 

6. Có nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm, chỉ dẫn sử dụng các trang thiết 
bị phòng cháy chữa cháy, phao cứu sinh phải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo 
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quy định. Trang bị 100% phao áo cho số người được phép chở và thuyền viên trên 
phương tiện. 

7. Trang bị y tế: Có tủ thuốc với một số thuốc thông thường và dụng cụ y tế đảm 
bảo công tác sơ cấp cứu ban đầu. 

8. Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC của cơ quan có thẩm quyền.  
 Điều 6. Điều kiện an toàn cho tàu thuyền thể thao và thiết bị phục vụ hoạt 
động thể thao giải trí dưới nước  

1. Các tàu thuyền thể thao phục vụ hoạt động thể thao giải trí dưới nước khi đưa 
vào hoạt động phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ 
quan Đăng kiểm theo quy định. 

2. Thiết bị phục vụ hoạt động thể thao giải trí dưới nước phải được cơ quan chức 
năng kiểm chuẩn và còn hiệu lực. 

Điều 7. Yêu cầu thẩm mỹ, tiện nghi của tàu du lịch  
1. Các hình thức quảng cáo trên tàu du lịch phải được cơ quan có thẩm quyền 

cho phép.  
2. Phải đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, sơn màu trắng làm chủ đạo, có hình dáng 

đảm bảo hài hoà giữa các khối, tạo sự cân bằng về kiến trúc của tàu du lịch. Thường 
xuyên treo Quốc kỳ Việt Nam khi hoạt động. 

3. Phòng khách:  
a) Bài trí sạch, đẹp, trang nhã; 
b) Có đủ ghế ngồi theo sức chở của tàu; 
c) Có màn (ri-đô) che nắng. 
4. Phòng ăn (có thể sử dụng phòng ăn chung với phòng khách) phải thoáng mát, 

sạch, đẹp không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói, mùi, sàn không bị trơn trượt, có độ 
nghiêng cần thiết để thoát nước, có đủ bàn và ghế ngồi. 

5. Tàu du lịch phải được trang bị hệ thống chứa nước sạch đảm bảo đủ phục vụ 
khách du lịch trong suốt hành trình. 

 
Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VÀ 
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN 

 
Điều 8. Quy định đối với thuyền viên, người lái phương tiện và nhân viên 

phục vụ trên phương tiện 
   Ngoài các quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 
22/2012/TTLT/BVHTTDL-BVGTVT, ngày 26/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải và 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thuyền viên và người lái phương tiện phải: 

1. Trong độ tuổi làm việc theo quy định và không phải là người đang trong thời 
gian bị cấm hành nghề theo quy định pháp luật. 

2. Mặc đồng phục có bảng tên theo quy định của đơn vị kinh doanh vận tải hành 
khách du lịch đường thủy nội địa.  

 
Chương IV 

CẢNG, BẾN HÀNH KHÁCH VÀ KHU VỰC TÀU DU LỊCH NEO ĐẬU 
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Điều 9. Điều kiện hoạt động của cảng, bến hành khách, khu vực neo đậu 
1. Cảng, bến khách du lịch đường thủy ngoài việc thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến hành khách phải thực hiện các quy 
định sau:  

a) Phải có bảng thông tin về chương trình sản phẩm du lịch đường thủy nội địa 
được bán và phục vụ tại cảng, bến hành khách; bảng hướng dẫn lối đi; bảng thông tin 
về giờ hoạt động của các phương tiện, luồng tuyến du lịch đường thủy; bảng giá các 
dịch vụ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 

b) Có trang thiết bị, điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định;  
c) Có nhà vệ sinh công cộng đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường; 
d) Điểm dừng, đỗ giữ xe cho khách tại chỗ hoặc khu vực lân cận thuận lợi cho 

hành khách; 
đ) Có trang bị phòng chống các sự cố, rủi ro, tai nạn cho phương tiện và hành 

khách du lịch; 
e) Có trang bị nhằm quản lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động 

du lịch theo đúng quy định hiện hành; 
g) Khuyến khích có thêm các tiện nghi, tiện ích và dịch vụ phục vụ nhu cầu của 

hành khách du lịch nhưng không làm thay đổi công năng chính của cảng, bến hành 
khách; 

h) Được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc cấp giấy phép hoạt động theo quy 
định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 

2. Khu vực neo đậu 
a) Có các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và 

các phương tiện khác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; 
b) Trang thiết bị để neo đậu phương tiện lưu trú du lịch bảo đảm an toàn; 
c) Được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc cấp giấy phép hoạt động theo quy 

định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 
Điều 10. Trách nhiệm của chủ cảng, bến hành khách  
1.Thực hiện theo các quy định tại Điều 21, Điều 22 Thông tư số 25/2010/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa. 

2. Ban hành nội quy, quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nội dung 
có liên quan tại Quy định này.  

3. Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh 
môi trường theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý.  

4. Tham gia lập biên bản xử lý tai nạn, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, 
phòng cháy chữa cháy. 

5. Thu phí, lệ phí theo quy định. 
Điều 11. Không làm thủ tục rời cảng, bến trong các trường hợp 
1. Khi thời tiết không đảm bảo an toàn cho tàu du lịch do sương mù, cấp gió thực 

tế lớn hơn quy định cho phép hoạt động của phương tiện. 
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2. Trong trường hợp thời tiết có diễn biến đột xuất, Cảng vụ hoặc Ban Quản lý 
bến thủy nội địa trực tiếp xem xét giải quyết việc ngừng hay tiếp tục cấp giấy phép rời 
cảng, bến cho tàu du lịch trên cơ sở đảm bảo an toàn. Khi ngừng hay tiếp tục cấp lại 
phải thông báo công khai cho chủ tàu du lịch, thuyền viên, khách du lịch biết. 

3. Khi tổ chức, cá nhân, thuyền viên vi phạm bản Quy định này và nội quy bến, 
hợp đồng, cam kết đã được ký kết giữa chủ tàu du lịch với Cảng vụ, Ban Quản lý bến 
thủy nội địa. 

4. Tàu du lịch không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 5, Điều 
6, Điều 7 và Điều 8 của Quy định này. 

5. Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 
 

Chương V 
HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

 
Điều 12. Điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thủy nội địa theo tuyến cố định 
và hợp đồng chuyến phải thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, 
Điều 8 của Quy định này và các điều kiện sau: 

1. Đăng ký với Sở Giao thông vận tải về tuyến hoạt động và phương án kinh doanh 
đối với hình thức vận tải theo tuyến cố định hoặc về khu vực hoạt động đối với hình 
thức vận tải theo hợp đồng chuyến. 

2. Có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu du lịch đối với 
hành khách và người thứ ba. 

3. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề và đăng ký thuế. 
4. Khi kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khác, chủ tàu phải đảm bảo các 

điều kiện, quy định hiện hành của Nhà nước. 
5. Bảng nội quy hướng dẫn an toàn, bảng niêm yết giá thuê tàu và các quy định 

khác được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đặt tại nơi dễ quan sát. 
Điều 13. Giá cước vận tải hành khách, hợp đồng vận tải khách du lịch và các dịch 

vụ khác 
1. Kê khai, niêm yết giá: 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa thực 

hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định hiện hành. Trình tự thực hiện: 
a) Lập hồ sơ kê khai giá gửi các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, 

Cục Thuế; 
b) Kê khai giá lần đầu được thực hiện khi tổ chức, cá nhân bắt đầu kê khai giá 

với cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá; 
c) Kê khai lại giá được thực hiện khi tổ chức, cá nhân điều chỉnh tăng hoặc giảm 

giá so với mức giá của lần kê khai trước và liền kề; 
d) Tổ chức, cá nhân đăng ký giá phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức 

giá đăng ký; 
đ) Công bố công khai thông tin về giá; niêm yết giá đã đăng ký công khai trong 

toàn hệ thống, thực hiện đúng giá niêm yết, đồng thời phải chấp hành các biện pháp 
bình ổn giá theo quy định của pháp luật khi thị trường có biến động bất thường. 
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2. Vé hành khách, hợp đồng vận tải khách du lịch: 
a) Vé cước vận tải khách du lịch: 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch phải phát hành vé cước vận 

tải khách theo quy định và niêm yết giá vé tại nơi bán vé. Trường hợp chủ phương tiện 
ký hợp đồng ủy thác với đơn vị khác bán vé thì phải thực hiện niêm yết giá cước vận 
tải khách tại nơi bán vé theo quy định. 

b) Hợp đồng vận tải khách du lịch:  
Tổ chức, cá nhân phải có hợp đồng vận tải khách du lịch theo từng chuyến, trừ 

các hợp đồng vận tải khách theo chương trình du lịch đã ký với các doanh nghiệp lữ 
hành. Hợp đồng vận tải phải được lập theo đúng quy định của pháp luật, kèm theo danh 
sách khách du lịch.  

 
Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CƠ QUAN  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 
Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
1. Phương tiện đưa vào hoạt động phải bảo đảm các điều kiện hoạt động theo 

Quy định này.  
2. Kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên để di trì trạng thái kỹ thuật 

sau kiểm định. Đưa phương tiện đi kiểm định đúng định kỳ. 
3. Bố trí đầy đủ định biên và lập danh sách thuyền viên và nhân viên phục vụ 

trên tàu du lịch theo quy định. Đối với tàu du lịch lưu trú qua đêm phải đảm bảo đủ 
định biên trực ca 24/ 24giờ theo quy định. 

4. Có quyết định phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho thuyền trưởng và 
các thuyền viên khác, nhân viên phục vụ và phổ biến trực tiếp đến từng đối tượng thực 
hiện; thường xuyên kiểm tra để có biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi 
phạm và chịu trách nhiệm về các hoạt động của người được giao quyền quản lý điều 
hành, thuyền viên, người làm việc trên thuyền trong quá trình hoạt động.  

5. Kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu du lịch 
trước khi đưa phương tiện vào hoạt động. 

6. Trực tiếp chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về các hoạt động 
liên quan đến sự cố xảy ra với tàu du lịch. 

7. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn môi tr
ường theo quy định.  

8. Xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng chống giông bão, cháy nổ, đắm 
thuyền. Phổ biến và tổ chức cho thuyền viên học tập, đảm bảo chủ động phòng ngừa 
và xử lý hiệu quả khi có tình huống đột xuất xảy ra. 

9. Báo cáo kịp thời, trung thực cho cơ quan chức năng khi có tai nạn, sự cố xảy 
ra; 

Điều 15. Trách nhiệm thuyền trưởng, thuyền viên và người lái phương tiện 
Ngoài việc thực hiện các quy định tại Chương II Quyết định số 28/2004/QĐ-

BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối 
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thiểu trên phương tiện thủy nội địa; Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 3 
năm 2012 của Bộ  trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên 
an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2004/QĐ-BGTVT, thuyền viên và người lái phương tiện còn có trách nhiệm: 

1. Trách nhiệm của thuyền trưởng 
a) Chịu trách nhiệm cao nhất về an toàn, an ninh trật tự trong suốt hành trình của 

tàu du lịch. Thông báo kịp thời cho chủ tàu du lịch, Cảng vụ, Ban quản lý bến  về tình 
trạng kỹ thuật của tàu du lịch trong trường hợp không đảm bảo an toàn để xuất bến. 

b) Thông báo kịp thời cho khách du lịch về điều kiện thời tiết bất thường hay có 
sự cố bất thường trên tàu du lịch hoặc trong khu vực. 

c) Chỉ nhận khách có giấy tờ tùy thân hợp lệ, đúng với danh sách khách đã khai 
báo tạm trú (nếu là khách lưu trú). 

d) Thực hiện đúng lịch trình đã đăng ký, khi thay đổi lịch trình liên quan đến cảng, 
bến, điểm neo đậu phải thông báo cho các cơ quan đó biết trước khi thực hiện. 

đ) Chỉ huy triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn cho tàu du lịch khi sự cố xảy ra. 
e) Khi phát hiện hay nhận được tín hiệu cấp cứu của người hoặc phương tiện khác 

gặp nạn trên hành trình, nếu điều kiện thực tế cho phép và không gây nguy hiểm cho 
thuyền và người đang ở trên phương tiện của mình thì thuyền trưởng phải tổ chức tiến 
hành cứu giúp người bị nạn, đồng thời phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương 
nơi xảy ra sự cố và cơ quan chức năng, Cảng vụ, Ban Quản lý bến thủy nội địa để kịp 
thời hỗ trợ.  

2. Trách nhiệm của thuyền viên và người lái phương tiện: 
a) Thực hiện đầy đủ phạm vi trách nhiệm theo chức danh, chấp hành nghiêm chỉnh 

mệnh lệnh của thuyền trưởng và người chỉ huy trực tiếp; 
b) Trước khi khởi hành, tùy theo chức trách của mình, thuyền viên và người lái 

phương tiện phải kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đối 
với người và tàu du lịch, phổ biến cho khách du lịch cách sử dụng áo phao cứu sinh, 
trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và sử dụng 
búa để mở hoặc phá cửa thoát hiểm. 

c) Báo cáo kịp thời cho thuyền trưởng khi phát hiện sự cố bất thường trên tàu du 
lịch. 

Điều 16. Trách nhiệm nhân viên phục vụ trên tàu du lịch 
1. Nhân viên phục vụ trên tàu du lịch thực hiện đầy đủ phạm vi trách nhiệm theo 

công việc được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của thuyền trưởng và người chỉ huy 
trực tiếp. 

2. Tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản của khách du 
lịch trong suốt hành trình. 

3. Tham gia cứu nạn khi phương tiện khác gặp sự cố trong khu vực cùng neo đậu 
hoặc đang hoạt động. 

4. Báo cáo kịp thời cho thuyền trưởng khi phát hiện sự cố bất thường trên tàu du 
lịch.  

Điều 17. Trách nhiệm khách du lịch 
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1. Thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Giao thông đường thủy 
nội địa, Điều 36 Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn về điều kiện bảo đảm an toàn giao thông 
đường thủy nội địa của thuyền trưởng, thuyền viên. 

Điều 18. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải   
1. Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng các ngành có liên quan thực hiện khảo sát, 

công bố bổ sung các tuyến, luồng giao thông đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của 
Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý, điểm neo đậu theo quy định của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa.  

2. Thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Thông tư 
liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ 
Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đảm bảo an toàn 
giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa. 

Điều 19. Trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
1. Là cơ quan thường trực, tổ chức giám sát việc thực hiện Quy định này. Đề 

xuất các biện pháp giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện. 
2. Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan tổ 

chức đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ du lịch cho thuỷ thủ, thuyền viên, nhân viên 
phục vụ trên tàu du lịch. Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch 
vụ trên tàu du lịch. 

3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan kiểm tra xử 
lý vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cho khách du lịch và tổ chức cá nhân kinh 
doanh vận tải khách du lịch bằng tàu du lịch.  

4. Phối hợp với Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng hướng dẫn và cấp phép hoạt động 
cho các phương tiện tàu, thuyền thể thao hoạt động tại khu vực hàng hải và vùng nước 
các cảng biển, thủy nội địa thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. 

5. Thẩm định và công bố các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng và công tác tuyên truyền quảng bá du lịch. 

6. Chủ trì cùng các ngành có liên quan thực hiện khảo sát, thẩm định trình Uỷ 
ban nhân dân thành phố công bố các tuyến, điểm du lịch, điểm mua sắm, điểm dịch vụ 
trên đường thuỷ nội địa thuộc địa bàn thành phố.  

Điều 20. Trách nhiệm Công an thành phố Đà Nẵng 
1. Đảm bảo an ninh trật tự đối với hoạt động của tàu du lịch, đăng ký và quản lý 

lưu trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến hoạt động của tàu 
du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Chịu trách nhiệm chủ trì kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện 
có hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa, vi phạm về quản lý lưu 
trú và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.  

3. Chỉ đạo công an các quận, huyện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an 
ninh trật tự tại các cảng, bến hành khách, điểm du lịch, điểm dịch vụ. 
       Điều 21. Trách nhiệm Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Đà Nẵng 

1. Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC cho các tàu du lịch và 
cảng, bến hành khách. 
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2. Tập huấn nghiệp vụ PCCC cho các thuyền viên và nhân viên cảng, bến hành 
khách.  

3. Tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ hoặc chìm tàu 
xảy ra. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Cảng vụ hàng hải Đà 
Nẵng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 
công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố trên các tuyến giao thông thủy phục 
vụ hoạt động du lịch. 

Điều 22. Trách nhiệm BCH Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng 
1. Đăng ký, quản lý và kiểm tra, kiểm soát các tàu du lịch hoạt động trong khu 

vực biên giới biển. 
2. Phát hiện, xử lý các vi phạm trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Bộ đội 

biên phòng theo quy định của pháp luật. 
3. Là cơ quan thường trực cứu hộ, cứu nạn; chủ động phối hợp với các ngành, địa 

phương liên quan giải quyết các sự cố xảy ra trên sông, trên biển. Bố trí phương tiện 
để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. 

4. Cung cấp và hướng dẫn niêm yết số điện thoại của các đơn vị phục vụ công tác 
tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, đường thủy nội địa. 

5. Chịu trách nhiệm trong việc để các tàu du lịch không đủ điều kiện theo Quy 
định này ra, vào vùng vịnh và ven biển, kể cả các tàu du lịch hoạt động ở khu vực bán 
đảo Sơn Trà. 

Điều 23. Trách nhiệm Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng  
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và vùng nước 

cảng biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối 
với phương tiện và cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển. 

2. Duy trì hoạt động liên tục của hệ thống thông tin (VHF) kênh 16, trực 24/24 
giờ để giám sát, điều động phương tiện hoạt động trên luồng hàng hải, trong vùng nước 
cảng biển. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận cho các 
phương tiện được phép tiến hành các hoạt động lặn, tổ chức thi đấu thể thao trong vùng 
nước cảng biển; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát các tàu du 
lịch tham gia hoạt động vùng nước cảng biển Đà Nẵng và xử lý theo thẩm quyền đối 
với hành vi vi phạm pháp luật liên quan. 

4. Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đối với phương tiện 
hoạt động tại cảng biển và vùng nước cảng biển. 

Điều 24. Trách nhiệm Sở Tài chính  
1. Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị quản lý cảng, bến thủy nội địa 

phương án, mức thu dịch vụ, phí không nằm trong quy định thu phí và lệ phí của Nhà 
nước. 

2. Hướng dẫn Ban quản lý cảng, bến thủy nội địa thực hiện công tác quản lý tài 
chính theo đúng quy định. 

3. Thẩm định mức thu phí dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, đơn vị quản lý cảng, 
bến thủy nội địa trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. 

Điều 25. Trách nhiệm Sở Y tế 
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1. Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho tàu du lịch có phục vụ 
dịch vụ ăn uống cho hành khách. 

2. Tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố và tai nạn trên đường thủy 
nội địa. 

Điều 26. Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
Theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền quy định, có trách nhiệm: 
1. Tổ chức hướng dẫn công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn. 
2. Lập danh sách tàu du lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách 

du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn quản lý. 
3. Kiểm tra, xử lý và chịu trách nhiệm về việc để các cảng, bến thủy nội địa trên 

địa bàn hoạt động trái phép. 
4. Theo dõi, tổng hợp tình hình tai nạn và đề ra các giải pháp, biện pháp phòng 

ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông thủy nội địa và chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn 
giao thông đường thủy nội địa tại địa phương. 

5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân 
trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa; hành lang bảo vệ luồng và chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông 
đường thủy nội địa.  

6. Chỉ đạo kiểm tra và xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền 
xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa 
theo quy định của pháp luật. 

7. Khi nhận được tin báo có tai nạn hoặc nơi phát hiện người, phương tiện bị nạn 
trên đường thủy nội địa phải cử ngay người đến nơi xảy ra tai nạn; huy động người, 
phương tiện để cứu vớt, cứu chữa người bị nạn, bảo vệ tài sản, phương tiện bị nạn, dấu 
vết vật chứng liên quan đến tai nạn; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông suốt. 
Trường hợp tai nạn, sự cố gây tác hại đến môi trường thì phải báo ngay cho cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

8. Giúp đỡ người bị nạn, trường hợp tai nạn gây chết người, sau khi cơ quan điều 
tra có thẩm quyền đồng ý cho chôn cất mà nạn nhân không rõ tung tích, không có thân 
nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì tiến hành chôn cất nạn nhân theo 
quy định của pháp luật. 

9. Khi có vật chướng ngại đột xuất gây cản trở giao thông trên luồng thuộc địa 
bàn quản lý, phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và báo cáo ngay về Sở Giao 
thông vận tải để xử lý. 

10. Định kỳ báo cáo công tác quản lý trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa về 
Sở Giao thông Vận tải. 

11. Chủ trì trong việc chăm sóc, hỗ trợ ban đầu cho khách du lịch khi gặp nạn 
trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn quản lý. 

 
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 27. Các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các 

tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để lập kế hoạch tổ chức thực hiện Quy 
định này. 
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Điều 28. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, 
phát sinh những vấn đề mới chưa được quy định hoặc có sự thay đổi các quy định pháp 
luật liên quan, các cơ quan chức năng liên quan kịp thời phản ảnh, thông tin về Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

               
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                                                       CHỦ TỊCH 
 
                                                                    Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

         
Số: 38/2014/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2014   

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện 

ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 
tháng 8 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc 
tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma 
tuý; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12 tháng 
8 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng 
dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 
năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa 
bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh 
và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; 

Xét Tờ trình số 296/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai 
nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tại Trung tâm Giáo 
dục - Dạy nghề 05-06 và Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cử trú ổn 
định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục 1 đính kèm). 
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2. Mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình - cộng đồng 
(theo Phụ lục 2 đính kèm). 

3. Mức chi hỗ trợ đối với công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú (theo Phụ 
lục 3 đính kèm). 
 Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội bố trí 
trong dự toán chi ngân sách thành phố, quận, huyện, xã, phường và từ nguồn Chương 
trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý hằng năm. 

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế các Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 
10/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Giám đốc Trung 
tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 1 
Mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện bắt buộc, tự nguyện  

tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 và Cơ sở  
quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định  

(Ban hành kèm the Quyết định số 38 /2014/QĐ-UBND ngày23 tháng10 năm 2014 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT Nội dung Định mức chi 
(Mức chi tối đa) Ghi chú  

A TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ 05-06 
I Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ 
1 Phụ cấp thu hút đặc thù   
a Người làm công tác y tế   

 - Bác sĩ 

200% lương ngạch bậc cộng phụ 
cấp chức vụ (nếu có) và 02 lần 
mức lương cơ sở tại thời điểm 

hiện hưởng 
 

 

 - Những người còn lại làm công tác y tế 

150% lương ngạch bậc và 01 lần 
mức lương cơ sở tại thời điểm 

hiện hưởng 
 

 

b 

Những người còn lại: CB lãnh đạo, nhân 
viên hành chính, kế toán, văn thư…, CB 
quản lý trực tiếp (nhân viên tư vấn, giáo 
dục, dạy nghề, hướng dẫn lao động...), 
CB quản giáo, bảo vệ 

  

 - Cán bộ có trình độ đại học trở lên 150% lương ngạch bậc  
 - Cán bộ trình độ dưới đại học 100% lương ngạch bậc   
c Hỗ trợ thêm   
 - Người làm công tác bảo vệ 01 lần mức lương cơ sở  
 - Người làm công tác quản giáo 02 lần mức lương cơ sở  
2 Quân nhân dự bị được tuyển dụng Hệ số lương khởi điểm 1,86  

3 Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an tăng c
ường 4.000.000 đồng/người/tháng  

4 Hỗ trợ tiền ăn cho công an tăng cường 
làm nhiệm vụ tại Trung tâm 30.000 đồng/người/ngày  

5 Hỗ trợ công an theo dõi, quản lý học viên 
điều trị tại các bệnh viện 100.000 đồng/người/ngày 

Thanh toán 
không quá 

5 ngày 

6 

Chi hỗ trợ đối với công an cho việc bắt, 
lập hồ sơ chuyển giao đối tượng là người 
nghiện ma tuý bỏ trốn khỏi Trung tâm 
vào lại Trung tâm cai nghiện  

300.000 đồng/người  
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7 
Chi họp Hội đồng Tư vấn xét duyệt hồ s
ơ ng ười nghiện ma tuý d ưới 18 tuổi tại 
các quận, huyện  

 - Thành viên hội đồng, thư ký 
50.000 đồng/người/buổi 

- Nước uống theo quy định của 
UBND thành phố tại thời điểm 

thực hiện 

 

8 Chi họp Tổ tư vấn, thẩm định hồ sơ ngư
ời nghiện ma tuý tại các quận, huyện  

- Thành viên Tổ tư vấn, thư ký 
50.000 đồng/người/buổi 

- Nước uống theo quy định của 
UBND thành phố tại thời điểm 

thực hiện 

 

II Chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý 

1 Tiền ăn đối với người nghiện ma tuý tại 
Trung tâm GD-DN 05-06 

 
Hỗ trợ tiền ăn mức: 700.000 đ

ồng/người/tháng (trong 12 tháng 
đầu) 

 

Thu tiền ăn 
từ tháng 

thứ 13 trở 
đi 

2 

Tiền điều trị đối với những người nghiện 
ma tuý được trợ cấp thuốc hỗ trợ cắt cơn, 
cấp cứu, chi phí xét nghiệm, và thuốc đ
iều trị bệnh cơ hội khác\ 

650.000 đồng/người 
01 lần 

chấp hành 
quyết định 

3 Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân   

a 

 
Chăn (phù hợp với điều kiện thời tiết tại 
nơi cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở) 
và màn (sử dụng định kỳ 03 năm/lần); 
hằng năm, mỗi học viên được cấp 02 
chiếc chiếu, 02 bộ quần áo mùa hè, 02 bộ 
quần áo mùa đông, 03 bộ quần áo lót, 02 
khăn mặt, 02 đôi dép nhựa, 02 bàn chải 
đánh răng, 01 áo mưa ni lông, 01 chiếc 
mũ cứng, 01 chiếc mũ vải, 02 đôi tất chân 
và một đôi găng tay. Hàng quý, mỗi học 
viên được cấp 01 hộp thuốc đánh răng 
150 gam, 01 lọ dầu gội đầu loại 200 ml, 
01 bánh xà phòng thơm và 01 kg xà 
phòng 
 

650.000 đồng/người/năm  

b Băng vệ sinh đối với học viên nữ  
(02 gói/người/tháng) 20.000 đồng/người/tháng  

4 Tiền hoạt động văn thể mỹ 50.000 đồng/người/năm  

5 

 
Tiền hỗ trợ mai táng cho người nghiện ma 
tuý đang cai nghiện mà không còn thân 
nhân hoặc thân nhân không đến kịp hoặc 
chết do tai nạn lao động 
 

3.000.000 đồng/người  
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6 

Ng ư ời nghiện ma tuý bị nhiễm 
HIV/AIDS khi mắc các bệnh nhiễm trùng 
cơ hội được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa 
bệnh, mua sắm vật dụng  

250.000 đồng/người/năm  

7 Chi phí học nghề Theo quy định hiện hành  
8 Chi phí điện, nước sinh hoạt 70.000 đồng/người/tháng  

9 

 
Tiền ăn đi đường, tàu xe đối với người 
chấp hành xong quyết định tại Trung tâm 
về cộng đ ồng nếu gia đ ình khó kh ă n, 
không có thu nhập 
 

 
- Hỗ trợ tiền ăn: 40.000 đồng/ngư
ời/ngày (tối đa không quá 5 ngày) 
- Tiền tàu xe theo giá phương tiện 
công cộng phổ thông. 
 

 

B TẠI CƠ SỞ QUẢN LÝ 
I Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ 

1 Phụ cấp thu hút đ ặc thù đối với điều 
dưỡng 

150% lương ngạch bậc và 01 lần 
mức lương cơ sở tại thời điểm 

hiện hưởng 
 

2 Hỗ trợ công an theo dõi, quản lý học viên 
điều trị tại các bệnh viện 100.000 đồng/người/ngày đêm 

Thanh toán 
không quá 

5 ngày 

3 

Chi hỗ trợ cho công an bắt và lập hồ sơ 
chuyển giao đối tượng là người vi phạm 
bỏ trốn khỏi Cơ sở lưu trú tạm thời vào 
lại Cơ sở 

300.000 đồng/người  

II Chế độ hỗ trợ đối với người vi phạm 
1 Tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày   

2 Tiền thuốc chữa bệnh thông thường 50.000 đồng/người 
Thời gian l
ưu trú tạm 

thời 

3 

02 bộ quần áo dài, 02 bộ quần áo lót, kh
ăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh r
ăng, xà phòng, băng vệ sinh (đối với phụ 
nữ) 

400.000 đồng/người 
Thời gian l
ưu trú tạm 

thời 

4 
Tiền điều trị cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét 
nghiệm và các thuốc điều trị bệnh cơ hội 
khác 

650.000 đồng/người 
Thời gian l
ưu trú tạm 

thời 

5 

Tiền hỗ trợ mai táng cho người vi phạm 
không còn thân nhân, hoặc thân nhân 
không đến kịp, hoặc chết do tai nạn lao đ
ộng 

3.000.000 đồng/người  

6 Chi phí điện, nước sinh hoạt 2.500 đồng/người/ngày  
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PHỤ LỤC 2 
Mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình - cộng đồng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  38 /2014/QĐ-UBND ngày 23  tháng 10    năm 2014 của 
UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT Nội dung Định mức chi 
(Mức chi tối đa) Ghi chú  

1 

Chi lập, thẩm tra hồ sơ cai nghiện tự 
nguyện, 
bắt buộc tại gia đình và cộng đồng đ
ối với công an lập hồ sơ 

30.000 đồng/hồ sơ  

2 Chi họp, xét duyệt hồ sơ đề nghị cai 
nghiện bắt buộc tại cộng đồng 

 - 50.000 đồng/người/buổi 
 - Nước uống theo quy định của UBND 
thành phố tại thời điểm thực hiện 

 

3 

Chi hỗ trợ Tổ công tác cai nghiện ma 
tuý (do Chủ tịch UBND cấp xã quyết 
định thành lập) khi tham gia điều trị, 
quản lý, bảo vệ, tư vấn… cho người 
cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng 
đồng 

  

a Chi hỗ trợ công tác quản lý (VPP, in 
hồ sơ, sổ sách, thiết bị phục vụ…) 2.000.000 đồng/xã, phường/năm  

b 

Chi hỗ trợ cán bộ tham gia công tác đ
iều trị, quản lý, bảo vệ người cai 
nghiện ma tuý trong thời gian điều trị 
cắt cơn nghiện ma tuý bắt buộc tập 
trung tại cộng đồng 

50.000 đồng/người/ngày  

c Chi tư vấn cho người nghiện ma tuý 
tại cộng đồng 

- 50.000 đồng/buổi tư vấn/người nghiện 
ma tuý 
 - 70.000 đồng/buổi tư vấn/2 người 
nghiện ma tuý trở lên 

 

d Chi hỗ trợ theo dõi, quản lý người cai 
nghiện tại gia đình và cộng đồng 250.000 đồng/cán bộ/tháng  

4 Tiền thuốc hỗ trợ đ iều trị cắt c ơ n 
nghiện ma tuý 400.000 đồng/người 01 lần chấp 

hành QĐ 
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PHỤ LỤC 3 
Mức chi hỗ trợ đối với công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  38  /2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10  năm 
2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT Nội dung Định mức chi 
(Mức chi tối đa) Ghi chú  

1 

Hỗ trợ tiền xăng và hao mòn xe cho cán bộ 
cấp xã, phường đến Trung tâm làm thủ tục 
nhận ng ư ời hết thời hạn cai nghiện tại 
Trung tâm 

100.000 đồng/người/lần  

2 

Chi hỗ trợ tư vấn cho người được Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp xã phân công trực 
tiếp tham gia quản lý sau cai nghiện ma 
tuý tư vấn về tâm lý, xã hội cho người sau 
cai nghiện ma tuý 

 - 20.000 đồng/buổi tư 
vấn/người sau cai nghiện 

ma tuý; 
 - 30.000 đồng/buổi tư 

vấn/nhóm người sau cai 
nghiện ma tuý (từ hai ngư

ời trở lên). 

 

3 

Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm đối với người 
sau cai nghiện ma tuý bắt buộc tại Trung 
tâm cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng (đ
ối với người từ 16 tuổi trở lên, chấp hành 
QĐ lần đầu, có hoàn cảnh gia đình khó khă
n) 

1.000.000 đồng/người Hỗ trợ 01 
lần 

4 
Chi hỗ trợ cho người quản lý, giáo dục, 
giúp đỡ người được quản lý, giáo dục tại 
xã, phường 

Mỗi tháng 25% mức lương 
cơ sở đối với mỗi người 

Một người 
quản lý tối 
đa  03 ngư

ời 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 39 /2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 29  tháng 10  năm 2014 

  
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường ban 

hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND  
ngày 10/8/2010 của UBND thành phố.  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; 
Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ  quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về cải tạo, phục hồi và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai 
thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 
18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 
2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 
29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-
CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh 
giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 688/TTr-
STNMT ngày 08/9/2014, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường ban 

hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Sửa đổi Điều 4 như sau: 
“Điều 4. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ 

môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 29 Nghị định số 
29/2011/NĐ-CP, Điều 10 và Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT và các quy 
định hiện hành. 

2. Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường 
đơn giản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2014/NĐ-CP, Thông tư số 
22/2014/TT-BTNMT và các quy định hiện hành.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục các ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ không bắt buộc lập thủ tục môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố 
phê duyệt.” 

2. Sửa đổi Điều 6 như sau: 
“Điều 6. Ủy quyền thẩm định 
Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm 

định và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm 
tra và tổ chức kiểm tra thực tế đối với cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 
“Điều 7. Thời gian thẩm định và phê duyệt 
1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường 
Thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xem xét, 

trả lời hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại 
Điều 20 và Điều 33 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và các quy định hiện hành.  

2. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
Thời hạn thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và thời hạn xác 

nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo quy định tại Điều 
8, Điều 10 và Điều 18 của Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT và các quy định hiện 
hành.”  

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 
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“Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận bản cam kết bảo vệ 
môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Có trách nhiệm chứng thực vào mặt sau của trang bìa hoặc trang phụ bìa của 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết về việc đã phê 
duyệt báo cáo, đề án này. 

b) Gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 
đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được chứng thực cho chủ dự án một (01) bản, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện một (01) bản; gửi quyết định phê duyệt: báo cáo đánh giá tác 
động môi trường hoặc đề án đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi thực hiện dự án; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định phê duyệt kèm 
theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết một 
(01) bản khi được yêu cầu.  

Trường hợp dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, cụm công nghiệp, làng nghề gửi 
một (01) quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết cho ban quản lý hoặc cơ quan quản lý có liên quan. 

c) Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 
thực hiện các hoạt động sau đây đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
mình: 

- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của dự 
án đã được nêu trong Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kết 
quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định; 

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung thay đổi so với nội dung của báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt; 

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chủ dự án, chủ cơ sở hoặc 
các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt trong quá 
trình thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

d) Đối với dự án được đầu tư theo nhiều giai đoạn và chủ dự án có nhu cầu đưa 
một số hạng mục công trình đã đầu tư vào vận hành chính thức trước khi giai đoạn thi 
công xây dựng của dự án kết thúc, cơ quan kiểm tra, xác nhận có thể tổ chức kiểm tra, 
xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành của các hạng mục công trình đã đầu tư theo đề nghị của chủ dự án. 

đ) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung trong báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt và 
các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án 
đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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e) Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố về việc 
thực hiện: Hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hoạt động 
thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường 
chi tiết; hoạt động kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo 
báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 
hoạt động đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; hoạt động đăng ký và kiểm tra thực 
hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản của năm trước trên địa bàn thành phố trước 
ngày 15 tháng 01 hàng năm. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
a) Gửi bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
- Cơ quan thường trực gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký cho các cơ 

quan có liên quan được quy định tại Điều 34 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Trường 
hợp dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, cụm công nghiệp, làng nghề phải gửi 01 (một) 
bản cho ban quản lý hoặc cơ quan quản lý có liên quan; 

- Trong thời hạn hai (02) hai ngày làm việc, cơ quan thường trực gửi một (01) bản 
giấy xác nhận đăng ký kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã chứng thực cho 
các cơ quan có liên quan được quy định tại Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT. 
Trường hợp dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, cụm công nghiệp, làng nghề phải 
gửi một (01) bản cho ban quản lý hoặc cơ quan quản lý có liên quan. 

d) Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong 
bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được đăng ký và 
các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện 
dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

đ) Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chủ dự án, chủ cơ sở hoặc 
các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi 
trường trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

e) Phối hợp với chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh xử lý kịp thời các sự 
cố xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

f) Định kỳ 06 tháng một lần báo cáo về việc thực hiện hoạt động đăng ký và kiểm 
tra việc thực hiện bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, 
đánh giá tình hình tuân thủ sau đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ 
môi trường đơn giản; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian 
báo cáo lần thứ nhất trước ngày 10 tháng 7 của năm thực hiện và lần thứ hai là ngày 
10 tháng 01 của năm kế tiếp. 

3. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Công 
nghệ thông tin; Cơ quan quản lý cụm công nghiệp, làng nghề.  

a) Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các biện 
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pháp bảo vệ môi trường của dự án đã được nêu trong Quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kết 
quả thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong bản cam kết bảo vệ môi trường, 
đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được đăng ký đối với các dự án, cơ sở trong các 
khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, cụm công 
nghiệp, làng nghề. 

 b) Tổ chức điều tra, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang 
hoạt động trong các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ 
thông tin, cụm công nghiệp, làng nghề nhưng chưa thực hiện thủ tục về môi trường và 
hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nói trên lập thủ tục môi trường theo 
quy định.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 
“Điều 12. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu  
1. Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất được quy 

định tại Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT và phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu tương ứng. 

2. Đối tượng, điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu 
phế liệu được thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 7 và Điều 8 Thông tư liên tịch số 
34/2012/TTLT-BCT-BTNMT. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự phù 
hợp các quy định về bảo vệ môi trường đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu và cấp 
Giấy chứng nhận cho thương nhân đã đáp ứng các điều kiện theo quy định.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 
“Điều 14. Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 

đối với hoạt động khai thác khoáng sản 
1. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường  
Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố phải 

tiến hành ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ bảo vệ môi trường thành phố Đà 
Nẵng. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
a) Tổ chức thẩm định đề án, đề án bổ sung của các dự án khai thác khoáng sản 

quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP trình Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt theo thẩm quyền.  

b) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải 
tạo, phục hồi môi trường theo dự án, dự án bổ sung, đề án hoặc đề án bổ sung đã được 
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

c) Kiểm tra và xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân thành phố.  
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d) Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hàng năm, lập báo cáo kết quả thực hiện cải tạo, 
phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; tình hình quản lý, sử dụng 
tiền ký quỹ và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa 
bàn thành phố cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 
“Điều 15. Quy định ngành nghề không được phép hoạt động trong khu dân 

cư 
1. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không được cấp mới giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân 
cư được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Các cơ sở thuộc danh mục ngành nghề sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 
1 Điều này đang hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
không thể khắc phục thì buộc phải di dời. 

Trong thời gian chưa di dời phải cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường, nghiêm cấm không được xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài, 
chất thải nguy hại vào các thành phần môi trường, không thải khói, bụi hoặc gây tiếng 
ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phép. 

3. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì rà soát lập danh sách các cơ sở 
thuộc khoản 2 Điều này, phân loại tình trạng ô nhiễm, yêu cầu lập hồ sơ môi trường và 
thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời trước 30 tháng 12 lập danh sách 
các đối tượng đề nghị xử lý và báo cáo về Ủy ban nhân thành phố qua Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, 
Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai quy hoạch 
và bố trí quỹ đất để phục vụ công tác di dời trước ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:  
a) Xây dựng quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng cho đối tượng thuộc khoản 2 Điều này;  
b) Lập kế hoạch xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường 

nằm trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
c) Xây dựng tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi 

khu dân cư, khu đô thị trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.” 
8. Sửa đổi Điều 16 như sau: 
“Điều 16. Bảo vệ môi trường đối với các khu, lô đất chưa đưa vào đầu tư xây 

dựng (gọi tắt là lô đất trống) 
1. Các chủ sử dụng đất có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường tại lô đất hiện 

do mình đang quản lý, sử dụng; khi có ô nhiễm môi trường phải có trách nhiệm dọn vệ 
sinh đảm bảo môi trường và cảnh quan đô thị. 
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2. Trong trường hợp có ô nhiễm đối với lô đất, nhưng chủ sử dụng không có các 
biện pháp khắc phục, thì cơ quan Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ môi 
trường, giao tổ chức, các nhân khác sử dụng tạm thời và chủ sử dụng đất phải có trách 
nhiệm hoàn trả chi phí dọn vệ sinh theo quy định. 

3. Chủ sử dụng đất phải hoàn thành việc chi trả chi phí theo khoản 2 Điều này 
(nếu có) trước khi giải quyết các thủ tục về cấp phép xây dựng, cấp, chuyển đổi giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và 
thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. 

4. Việc quản lý, theo dõi bảo vệ môi trường 
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 
- Quản lý, theo dõi để đảm bảo môi trường đối với các lô đất trống trên địa bàn 

mình quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem 
xét, xử lý theo quy định. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc địa bàn có trách nhiệm lập đường dây 
nóng, công khai và tiếp nhận các thông tin phản ánh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
để có biện pháp xử lý kịp thời; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm vệ sinh môi trường tại các lô đất trống; trường 
hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, xử lý theo quy 
định. 

b) Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014, chủ sử dụng đất cam kết bảo vệ môi trường 
với cơ quan quản lý môi trường cấp huyện trong trường hợp lô đất chưa được xây dựng 
đối với lô đất của mình ngay sau khi được cấp phép cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, hợp đồng giao đất hoặc quyết định giao đất.” 

9. Sửa đổi Điều 35 như sau: 
“Điều 35. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường và các quy định khác có liên quan”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung còn 
lại của Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành 
phố vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ngành; 
Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

                                                                          Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 
Danh mục các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được phép cấp 

mới giấy chứng nhận kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép  
đầu tư trong khu dân cư 

(Kèm theo Quyết định số  39  /2014/QĐ-UBND ngày 29  tháng10  năm 2014 
 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

1. Ngành hoá chất: sản xuất hoá chất cơ bản, sản xuất pin, ắc quy, thuốc bảo vệ 
thực vật, hoá chất làm lạnh, phèn, tẩy rửa, thuốc nhuộm, sơn, sản xuất phân bón;  

2. Ngành tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, dầu nhớt cặn; 
3. Ngành tẩy, nhộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, đệt, may, đan; 
4. Ngành luyện cán cao su, đúc lốp xe bằng cao su… 
5. Ngành thuộc da; 
6. Ngành xi mạ điện;  
7. Ngành gia công cơ khí: Rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn; 
8. Ngành in, tráng bao bì kim loại; 
9. Ngành sản xuất bột giấy; 
10. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh; 
11. Ngành chế biến gỗ (trừ điêu khắc gỗ và mộc gia dụng không phun véc ni); 
12. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các loại, muối, 

dầu ăn, phơi hải sản; 
13. Ngành sản xuất thuốc lá; 
14. Ngành sản xuất cồn, rượu, bia, nước giải khát (trừ nước uống tinh khiết); 
15. Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm (trong nội thị); 
16. Ngành giết mổ gia súc, gia cầm; 
17. Ngành chế biến than; 
18. Ngành chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản, phơi các 

nguyên vật liệu thuỷ hải sản như đầu tôm, cá,…; 
19. Ngành chế biến sắn, chế biến nông sản khác. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số:  40 /2014/QĐ-UBND 

 
Đà Nẵng, ngày 13  tháng 11 năm 2014 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước   

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ “Quy 
định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”;  

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, 
mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
852/TTr-STNMT ngày 28/10/2014,  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, hoạt động 

tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày, kể từ ngày ký và 
thay thế Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của UBND thành 
phố. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Công an thành phố; 
Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và 
Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà Nẵng; Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan; tổ 
chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: TN&MT, XD, TC; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội; 
- TTTU, HĐND thành phố; 
- CT và các PCT UBND t.p; 
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp; 
- MTTQVN thành phố ĐN và các đoàn thể; 
- Công an thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- UBND các quận, huyện, xã, phường; 
- Đài PT&TH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng; 
- Trung tâm Tin học - Công báo thành phố; 
- VP UBND t.p: Phòng NCPC, KTN;                                                        
- Lưu VT, QLĐTh(Tuấn). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

      Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 41 /2014/QĐ-UBND 

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

Đà Nẵng, ngày  17  tháng 11  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 
23/8/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, nộp, quản lý  
và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;  

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
 Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
về Quỹ Bảo trì đường bộ và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của 
Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 63/2002/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu 
phương tiện;   

Căn cứ Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội 
đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 10 sửa 
đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại 
phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
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Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1084/TTr-
STC ngày 12/9/2014 và Công văn số 2559/STC-HCSN ngày 07/11/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2014 của UBND thành phố quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng như sau: 

1. Khoản 3, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:   
“3. Các trường hợp miễn nộp phí gồm: 
a) Xe mô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng; 
b) Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (không bao gồm xe máy điện) của chủ phương 

tiện thuộc các đối tượng như sau: 
- Hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; 
- Đồng bào người dân tộc thiểu số vùng núi. 
c) Xe mô tô ba bánh, bốn bánh của người khuyết tật được cấp phép lưu hành.” 
2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“Điều 4. Chế độ quản lý và sử dụng tiền thu phí 
1. UBND xã, phường được trích để lại 20% tổng số tiền phí thực thu. Phần phí 

để lại được sử dụng để trang trải chi phí phục vụ công tác thu phí theo quy định, cụ thể 
như sau: 

a) Chi cho công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân thực hiện;  
b) Chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp thu phí; 
c) Chi mua biên lai ấn chỉ phục vụ công tác thu phí; 
d) Các khoản chi phí khác có liên quan đến công tác thu phí. 
e) Số tiền thu phí được để lại chi, cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang 

năm sau theo quy định.  
2. Số tiền phí thu được còn lại (80%) được nộp vào ngân sách nhà nước và được 

điều tiết để sử dụng như sau:  
a) Điều tiết 50% cho ngân sách các quận, huyện được hưởng để thực hiện duy 

tu, bảo dưỡng các công trình cầu đường do quận, huyện quản lý theo phân cấp. 
b) Điều tiết 50% cho ngân sách các phường, xã được hưởng để thực hiện duy tu, 

bảo dưỡng các công trình cầu đường do phường, xã quản lý theo phân cấp. 
c) Căn cứ số thu phí được điều tiết theo tỷ lệ nêu tại điểm a, b của khoản này và 

nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn 



   
46 CÔNG BÁO/Số 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2014  

mới, UBND các quận, huyện, phường, xã ưu tiên dành nguồn kinh phí để đầu tư đường 
giao thông nông thôn, kiệt, hẻm đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. 

d) UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc nhà nước các 
quận, huyện để hạch toán theo đúng mã địa bàn từng phường, xã, làm cơ sở phân chia 
nguồn thu theo từng phường, xã. Số thu phí được nộp vào ngân sách nhà nước hạch 
toán theo đúng quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành” 

3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan 
1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Đà 

Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, UBND các quận, 
huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan: 

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến phí sử dụng 
đường bộ; 

b) Có văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Quyết định này; 
c) Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định này. 
2. UBND các phường, xã có trách nhiệm báo cáo hằng tháng và quyết toán năm 

về số phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô thu được cho Quỹ 
Bảo trì đường bộ thành phố Đà Nẵng.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công 
an thành phố; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng; Cục trưởng Cục thuế thành phố; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

  Võ Duy Khương 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  
Số:   42/2014/QĐ-UBND 

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

 
             Đà Nẵng, ngày  26  tháng 11 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định quản lý nhà nước về đất đai  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về đất 
đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm 
tra, hướng dẫn thực hiện Quy định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban 
hành.  

Quyết định này thay thế các quyết định sau: Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định hạn mức 
giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định diện tích tối 
thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 
31/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố ban hành Quy 
định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn 
liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố 
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Đà Nẵng; Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND 
thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến 
động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 
Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND thành phố.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Giám 
đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã và các đơn 
vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                          

      
                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                         CHỦ TỊCH 
 
 

                                                                        Văn Hữu Chiến 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

QUY ĐỊNH 
Về việc Quy định quản lý nhà nước về đất đai  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42 /2014/QĐ-UBND ngày 26 
   tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Quy định này quy định một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai, bao gồm: 

Hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; Diện tích 
tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt 
là Giấy chứng nhận), đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

2. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, thủ tục hành chính chưa được quy 
định tại văn bản này thì thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, cơ quan quản lý Nhà 

nước về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp, Văn 
phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thành phố Đà Nẵng tại các quận, huyện (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký) và các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan. 

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan. 

Chương II 
Điều 3. Hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 

2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai 
1. Quận Hải Châu: 
- Phường Hoà Cường Bắc, Hòa Cường Nam:            150 m2/hộ; 
- Các phường còn lại:                                     100 m2/hộ. 
2. Quận Thanh Khê: 
- Phường An Khê, Hoà Khê,  
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  Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây:                150 m2/hộ; 
- Các phường còn lại:                                      100 m2/hộ. 
3. Quận Sơn Trà:                                             150 m2/hộ. 
4. Quận Ngũ Hành Sơn: 
- Trường hợp sử dụng đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường: Lê Văn Hiến,  Trần 

Đại Nghĩa:         150 m2/hộ; 
- Phường Mỹ An, Khuê Mỹ:                    150 m2/hộ; 
- Phường Hòa Quý, Hòa  Hải (các vị trí còn lại):            200 m2/hộ.  
5. Quận Liên Chiểu:                                       
- Trường  hợp  sử  dụng  đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường: Tôn Đức Thắng, 

Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ, Âu Cơ, đường  tránh Hải Vân - Tuý Loan:    
         150 m2/hộ; 

- Các vị trí còn lại:       200 m2/hộ. 
6. Quận Cẩm Lệ: 
- Phường Khuê Trung:               150 m2/hộ; 
- Trường hợp sử dụng đất ở vị trí mặt tiền các đường: Quốc lộ 1A, Trường Chinh, 

Tôn Đức Thắng, Cách Mạng Tháng 8, Quốc lộ 14B: 150 m2/hộ; 
- Các vị trí còn lại:                                     200 m2/hộ. 
7. Huyện Hòa Vang:                                      
- Trường hợp sử dụng đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 

14B, ĐT 601 (đoạn thuộc xã Hoà Sơn), ĐT 602, ĐT 605, đường tránh Hải Vân - Tuý 
Loan, khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ:      150 m2/hộ; 

- Xã Hoà Phước, Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khương, 
Hoà Sơn (các vị trí còn lại):       200 m2/hộ; 

- Xã Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Liên (các vị trí còn lại): 
         300 m2/hộ. 
8. Huyện Hoàng Sa:      300 m2/hộ. 
Điều 4. Hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai 
1. Trường hợp hộ gia đình có từ 8 (tám) nhân khẩu trở xuống thì hạn mức công 

nhận đất ở bằng 2 (hai) lần hạn mức giao đất ở tương ứng với từng khu vực được quy 
định tại Điều 3 của Quy định này. 

2. Trường hợp hộ gia đình có từ  9 (chín) nhân khẩu trở lên thì hạn mức công 
nhận đất ở bằng 3 (ba) lần hạn mức giao đất ở tương ứng với từng khu vực được quy 
định tại Điều 3 của Quy định này. 

Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định tại khoản 
2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai 
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1. Diện tích đất ở tối thiểu 70,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,0m 
được áp dụng cho các khu vực sau đây: 

a) Các phường thuộc quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà và quận 
Liên Chiểu; 

b) Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ và vị trí mặt tiền đường Lê Văn Hiến, 
đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Ngũ Hành Sơn; 

c) Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, mặt tiền Quốc lộ 1A và Quốc 
lộ 14B (đường Trường Sơn) thuộc quận Cẩm Lệ. 

2. Diện tích đất ở tối thiểu 100,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,5m 
được áp dụng cho các khu vực sau đây: 

a) Các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ, trừ các vị trí quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều này; 

b) Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn (trừ các vị trí quy định tại điểm 
b khoản 1 Điều này); 

c) Vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận 
huyện Hòa Vang. 

3. Diện tích đất ở tối thiểu 150,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 5,0m 
được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, trừ các vị trí quy 
định tại điểm c khoản 2 Điều này.  

4. Các trường hợp đặc biệt như ly hôn phân chia tài sản, thừa kế, cha mẹ hoặc 
người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột tặng cho nhau cho phép tách thửa đất 
ở nhỏ hơn quy định tại khoản 1, 2 và 3 của Điều này nhưng diện tích đất ở tối thiểu 
40,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m đối với khu vực quận Hải Châu, 
quận Thanh Khê; diện tích đất ở tối thiểu 50,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu 
là 3,5m đối với khu vực các quận, huyện còn lại.  

5. Diện tích đất ở tối thiểu và cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu của các thửa đất 
còn lại sau khi được tách thửa tương ứng không được nhỏ hơn quy định tại khoản 1, 2, 
3 và 4 của Điều này.  

6. Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê 
duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200 trên 
địa bàn thành phố để chuyển quyền sử dụng đất. 

Chương III 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY 
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI 

SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
Điều 6. Tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ 
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1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy biên nhận nhận hồ sơ cho người đã 
nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định.  

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp, có sai sót thì cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ cho người nộp hồ sơ tất cả các vấn đề 
có liên quan để hoàn thiện hồ sơ. Việc hướng dẫn được thực hiện bằng văn bản có đóng 
dấu treo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, 
xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định. 

Điều 7. Nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận  
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng 
đất ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND quận.  

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng 
đất ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại xã nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa 
hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt 
Nam, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã thì Ủy ban nhân 
dân xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất 
đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã phải chuyển hồ sơ đến Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn 
giáo nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố. 

3. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền 
cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận 
thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 
(Thực hiện Điều 105 Luật Đất đai, Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Công văn 
số 1196/TTg-KTN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) 

1. Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, cơ sở 
tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 
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2. Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng 
ngoại giao đã được cấp Giấy chứng nhận, thì Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:  

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận; 

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp đổi, cấp lại 
Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

Điều 9. Quy định thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận 
1. Thời gian (ngày làm việc) thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau: 
a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 20 ngày; 
b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không 
quá 20 ngày; 

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất là không quá 
15 ngày; 

d) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất tái định cư 
không quá 10 ngày;  

đ) Cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 10 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt 
cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;  

e) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất là không quá 30 ngày. 

2. Thời gian quy định khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp 
sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá 
nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng 
đồng dân cư tại phường hoặc tại xã nhưng nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND huyện 

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký. 
2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân 

phường, xã để thực hiện nếu thuộc trong các trường hợp sau:  
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a) Trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân 
phường, xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký, hiện trạng 
tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ 
quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp với quy 
hoạch, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công 
trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường 
hợp phải cấp phép xây dựng. 

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại 
Điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân phường, xã phải thông báo cho Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo 
địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có); 

c) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 
khai thì niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh 
chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và 
khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải 
quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai.   

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 
các công việc như sau:  

a) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản 
đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã 
thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu 
có);  

b) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất mà sơ đồ đó chưa có xác 
nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc 
bản đồ;  

c) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác 
nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký đối với trường 
hợp theo quy định phải có đơn đăng ký;  

d) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện 
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại 
tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối 
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với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai;  

đ) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 

e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số liệu 
địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường 
hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định 
của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và 
Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào 
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.  

4. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:  
a) Kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy 

chứng nhận.  
b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai. 
5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật 

mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc quy 
định tại Điểm e Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc. 
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc. 
d) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
đ) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
e) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 

khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày. 
7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc. 
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 08 ngày làm việc. 
d) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
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8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm d khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 06 ngày làm việc; Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả tại quận, huyện chuyển đồng thời một bộ hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường 
trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định giao đất trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận.   

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 06 ngày làm việc.   
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
10. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc. 
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 21 ngày làm việc. 
d) Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 ngày làm việc. 
đ) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 

khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày. 
11. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai có trách 

nhiệm liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều này để kiểm tra, xác nhận 
hồ sơ.  

Điều 11. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá 
nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng 
đồng dân cư tại xã nộp hồ sơ tại UBND xã 

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký. 
2. Người sử dụng đất đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện nếu 
thuộc trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân xã 
xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký, hiện trạng tài sản gắn 
liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại 
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Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP của Quy định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp với 
quy hoạch, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công 
trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường 
hợp phải cấp phép xây dựng. 

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại 
Điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân xã phải thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính 
thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có); 

c) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 
khai thì niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh 
chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và khu dân cư 
nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý 
kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai.   

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 
các công việc như sau:  

a) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản 
đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã 
thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu 
có);  

b) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất mà sơ đồ đó chưa có xác 
nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc 
bản đồ;  

c) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác 
nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký đối với trường 
hợp theo quy định phải có đơn đăng ký;  

d) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện 
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại 
tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối 
với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai;  

đ) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
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e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số liệu 
địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường 
hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định 
của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và 
Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào 
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.  

4. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:  
a) Kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy 

chứng nhận.  
b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai để chuyển cho Ủy 

ban nhân dân xã trao cho người sử dụng đất. 
5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật 

mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc quy 
định tại Điểm e Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 

a) Ủy ban nhân dân xã: 05 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc. 
c) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
d) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
đ) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 

khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày. 
7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Ủy ban nhân dân xã: 04 ngày làm việc. 
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 09 ngày làm việc. 
d) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Ủy ban nhân dân xã: 02 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 06 ngày làm việc.   
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
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9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 

a) Ủy ban nhân dân xã: 05 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 21 ngày làm việc. 
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 ngày làm việc. 
d) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 

khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày. 
10. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai có trách 

nhiệm liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều này để kiểm tra, xác nhận 
hồ sơ.  

Điều 12. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở 
tôn giáo  

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký. 
2. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:  
a) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản 

đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã 
thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu 
có);  

b) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất mà sơ đồ đó chưa có xác 
nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc 
bản đồ;  

c) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác 
nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký đối với trường 
hợp theo quy định phải có đơn đăng ký;  

d) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện 
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại 
tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối 
với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký 
đất đai;  

đ) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 

e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số liệu 
địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường 
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hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 
chuẩn bị hồ sơ để Sở Tài nguyên và Môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận; cập 
nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao 
Giấy chứng nhận cho người được cấp.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:  
a) Kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân thành phố ký cấp Giấy chứng nhận 

đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.  
b) Kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy 

chứng nhận đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy định này. 
c) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai. 
4. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật 

mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc quy 
định tại Điểm e Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.  

5. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 

a) Văn phòng đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc. 
b) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
d) Ủy ban nhân dân thành phố: 03 ngày làm việc. 
e) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 

khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày. 
6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 09 ngày làm việc. 
b) Cơ quan Thuế: 04 ngày làm việc. 
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 08 ngày làm việc. 
b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 

điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 26 ngày làm việc. 
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b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 ngày làm việc. 
9. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tại Điều này để kiểm tra, xác nhận hồ sơ. 
Điều 13. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự 
án phát triển nhà ở (Thực hiện Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) 

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách 
nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 72 
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

2. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã 
xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự 
án.  

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi 
thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà 
đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên 
mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.  

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công 
trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:  

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;  

b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình 
xây dựng theo quy định của pháp luật;  

c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.  
4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:  
a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ 

điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký;  
b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu 

có);  
c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;  
d) Chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận;  
d) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, 
cơ sở dữ liệu đất đai;  
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e) Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.  
5. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận. 
6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại khoản 4 và khoản 5 Điều này 

được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 14 ngày làm việc. 
b) Cơ quan Thuế: 04 ngày làm việc. 
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
7. Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về 

xây dựng, pháp luật về nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân 
dân thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật. 

 
Chương IV 

ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
Điều 14. Cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã 

cấp, nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả (Thực hiện Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-
BTNMT, khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai) 

1. Văn phòng đăng ký đất đai thành phố xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận 
đã cấp mà việc thay đổi đó có ít nhất một bên tham gia là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự 
án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả 
tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng. 

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận 
đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều này. Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn phòng 
UBND quận, huyện.   

Điều 15. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện đăng ký biến động sau khi 
cấp Giấy chứng nhận  

1. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ 
và chồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn 
giải quyết và trả kết quả không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
(không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa 
vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 
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2. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

3. Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất: Thực hiện theo quy 
định tại Điều 81 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.  Thời hạn giải quyết và trả kết quả 
không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4. Đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển 
nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết 
và trả kết quả không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể 
thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính 
theo quy định của pháp luật). 

5. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng 
đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý 
hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa 
thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất: Thực hiện theo quy 
định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả 
không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người 
sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định 
của pháp luật). 

6. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về 
người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi 
về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn 
liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức 
thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ 
giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao 
đất có thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 
liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

7. Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 75 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 20 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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8. Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền 
kề: Thực hiện theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải 
quyết và trả kết quả không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

9. Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia 
đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 74 Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 07 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

10. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 
69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở 
hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất  

1. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân người 
nước ngoài phải thực hiện kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định này. 
Mọi trường hợp cản trở việc kê khai, cố tình không kê khai hoặc kê khai không đúng 
sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.    

2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về đất đai. 
3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận và đăng 

ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. 
Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân 

quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy định này. Tổng hợp, kịp thời 
báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết những vướng mắc (nếu có) trong quá 
trình thực hiện; 

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức kiểm 
tra, thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử dụng đất; 

3. Xử lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý và kiến nghị xử lý vi phạm 
quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử dụng đất; 

4. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc đo đạc lập bản đồ địa 
chính gắn với việc lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận; tăng cường năng lực, 
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trang thiết bị, củng cố tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận và 
việc đăng ký, chỉnh lý biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận. 

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng dự 
toán chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, 
xây dựng hồ sơ địa chính và chỉnh lý biến động, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt. 

6. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai lập, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ 
sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý hồ sơ địa chính và cung cấp thông tin 
đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ. 

7. Định kỳ báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai và Ủy ban nhân dân thành phố về 
tình hình cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Xây dựng  
1. Công bố và cung cấp hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng ở các quận, huyện, 

phường, xã và các dự án quy hoạch chi tiết xây dựng (dự án do Ủy ban nhân dân thành 
phố phê duyệt) cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai (kể cả 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch) để thực hiện nội dung liên quan tại Quy định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan của thành phố và Văn phòng 
đăng ký đất đai hướng dẫn xác định cấp (hạng) nhà, công trình xây dựng, đo vẽ nhà, 
công trình xây dựng, xác nhận sơ đồ nhà, công trình xây dựng để tổ chức thực hiện; 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan hướng 
dẫn cụ thể các tài sản không được cấp giấy chứng nhận; hướng dẫn xử lý để cấp Giấy 
chứng nhận, đăng ký biến động đối với các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, 
sai thiết kế hoặc không phù hợp quy hoạch và dự án đầu tư đã được phê duyệt; 

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết vướng mắc 
liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận, trả lời văn bản đề nghị của Văn phòng 
đăng ký đất đai. 

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 

quận, huyện hướng dẫn loại cây lâu năm được cấp Giấy chứng nhận. 
2. Cung cấp thông tin về phạm vi hành lang bảo vệ đê, sông, kênh, mương thủy lợi, 

quy hoạch thoát lũ khi có đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc liên quan 

đến cấp Giấy chứng nhận, trả lời văn bản đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai. 
Điều 20. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
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1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp dự toán chi sự nghiệp tài 
nguyên và môi trường, bố trí kinh phí phục vụ công tác đo đạc lập bản đồ địa chính 
gắn với việc lập hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động và xây dựng hồ sơ địa chính, cấp 
Giấy chứng nhận. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành mức thu phí, lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chính sách pháp luật của 
Nhà nước. 

3. Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra việc thu phí, lệ phí và thực hiện 
chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nghiệp vụ cho 

các Phòng Công chứng, Uỷ ban nhân dân phường, xã trong việc công chứng, chứng 
thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
theo quy định. 

Điều 22. Trách nhiệm của Cục Thuế thành phố 
1. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính: lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi cấp Giấy chứng nhận 
hoặc khi xác nhận biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ 
tục thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

3. Chỉ đạo Chi cục Thuế quận, huyện tổ chức thu nộp nghĩa vụ tài chính khi cấp 
Giấy chứng nhận, đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 23. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan 
1. Các Sở, ngành có liên quan của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung 
Quy định này. 

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cung cấp thông tin về phạm 
vi quy hoạch,  phạm vi hành lang bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
để phục vụ cho việc cấp Giấy chứng nhận. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố có trách nhiệm cung cấp 
thông tin về đất quốc phòng, an ninh, hành lang bảo vệ các công trình an ninh, quốc 



   
67 CÔNG BÁO/Số 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2014  

phòng. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đăng ký cấp Giấy 
chứng nhận cho các đơn vị lực lượng vũ trang đang sử dụng đất theo quy định. 

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm xác nhận cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được Nhà nước 
cho phép hoạt động; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân quận, huyện giải quyết vướng mắc (nếu có) khi lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 
theo quy định. 

5. Cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu đủ số tiền sử dụng đất và các 
khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp khác vào ngân sách Nhà nước ngay trong ngày nộp 
tiền của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính; kiểm tra và xử lý phạt nộp 
chậm theo quy định đối với trường hợp quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất cũng như các 
khoản nghĩa vụ tài chính khác ghi trên thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. 

Điều 24. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân quận, huyện  
1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện Quy định 

này trên địa bàn quận, huyện. 
2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

tổ chức thực hiện Quy định này. 
3. Kịp thời báo cáo những vướng mắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng 

hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố. 
Điều 25. Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai 
Tổ chức thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 
xác nhận đăng ký biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; xây dựng, quản lý, cập nhật, 
chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; 
cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.  

Điều 26. Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai  
Có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai trong 

phạm vi địa bàn được giao quản lý, bao gồm: Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đăng 
ký biến động trong phạm vi địa bàn quản lý; kiểm tra điều kiện đăng ký; chuẩn bị hồ 
sơ để trình cơ quan thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận; xác nhận thay đổi vào Giấy 
chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động thuộc thẩm quyền; cập nhật, 
chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý hồ sơ địa 
chính và cung cấp thông tin đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ; cung cấp 
thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 



   
68 CÔNG BÁO/Số 16 + 17 + 18/Ngày 22-12-2014  

Điều 27. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân phường, xã  
1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về đất đai, nhà ở của Nhà 

nước đến nhân dân trong phường, xã;  
2. Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, xây dựng nhà, tình trạng sử 

dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
xác nhận đó; UBND xã tổ chức tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đất theo đúng thời gian quy định.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã  phải trực tiếp phụ trách và chịu trách 
nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân thành phố về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nhà, đất trên địa bàn do mình 
quản lý; chỉ được uỷ quyền cho Phó Chủ tịch giải quyết các công việc cụ thể về công 
tác quản lý nhà, đất trên địa bàn khi đi vắng theo qui định của pháp luật. 

3. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, 
chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn 
kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục 
đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất 
trước khi vi phạm.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã  chịu trách nhiệm kiểm tra, tổ chức tháo 
dỡ ngay các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. Trường hợp phức tạp phải báo 
cáo ngay cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện để kịp thời xử lý. Nếu để kéo dài 
và phát sinh thêm tình huống phức tạp thì phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp 
luật. 

Điều 28. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 
Cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ theo Quy 

định này có trách nhiệm nghiên cứu, nắm vững nội dung quy định này; nếu vì động cơ 
cá nhân, tư lợi, thiếu tinh thần trách nhiệm làm sai lệch hồ sơ, thì tùy theo mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc thực hiện Quy 

định này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo 
quy định của pháp luật; 
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2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền 
hà, sách nhiễu, thực hiện công việc được giao chậm thời gian theo quy định hoặc làm 
sai lệch số liệu để cấp giấy chứng nhận thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại về vật chất 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; 

3. Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy định 
này thì được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

Điều 30. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền khiếu nại việc thi hành không đúng 

Quy định này.  
2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành về giải quyết khiếu nại. 
Điều 31. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, 

các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về Uỷ ban nhân dân thành phố thông 
qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp xem xét điều chỉnh, sửa đổi cho phù 
hợp./. 
       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

      CHỦ TỊCH 
       Văn Hữu Chiến 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được 
hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển 
thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn  cứ  Nghị  định  số  67/2014/NĐ-CP  ngày  07  tháng  7  năm  2014  của 

Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; 
Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị  
định  số  67/2014/NĐ-CP  ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị  định  số  67/2014/NĐ-CP  ngày 07 
tháng 7 năm  2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1738/TTr-SNN ngày 21 tháng 11 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục 
phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo 
Nghị  định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số 
chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Công an 
thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy 
sản và thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

  
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 Văn Hữu Chiến 
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 43 /2014/QĐ-UBND 

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

 
Đà Nẵng, ngày 01  tháng  12  năm 2014 
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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 
Tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng 

đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của 
Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng12 năm 2014 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt các tổ chức, cá nhân 

được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định tại Điểm b, 
Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 Chính phủ về một số 
chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Tổ chức, cá nhân đóng mới tàu, nâng cấp tàu cá (thay máy mới; gia cố bọc vỏ 

thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, bốc xếp hàng hóa) 
phục vụ hoạt động khai thác hải sản theo Khoản 2, Điều 2, Nghị định 67/2014/NĐ-CP; 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét duyệt đối tượng 
được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 
67/2014/NĐ-CP. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong quy định này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần thai thác hải sản xa bờ 
a) Tàu khai thác hải sản xa bờ: là tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV trở 

lên, hoạt động khai thác hải sản ở vùng khơi hoặc vùng biển cả. 
b) Tàu dịch vụ hậu cần thai thác hải sản xa bờ: là tàu có tổng công suất máy 

chính từ 90CV trở lên, hoạt động dịch vụ hậu cần thai thác hải sản ở vùng khơi hoặc 
vùng biển cả. 

Vùng khơi, vùng biển cả nêu trên được quy định tại Nghị định số 33/2010/NĐ-
CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản 
của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. 
 2. Đóng mới tàu cá khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản theo quy định 
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này là tổ chức, cá nhân thực hiện việc hình thành mới một con tàu khai thác, dịch vụ 
khai thác hải sản có vỏ mới 100%, máy thủy mới 100% với tổng công suất từ 400cv 
trở lên. 

3. Vật liệu mới: là vật liệu có cơ, lý, hóa tính đảm bảo sử dụng để đóng tàu không 
bao gồm vật liệu thép, nhôm, gỗ được quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá. 

4. Tổ chức đăng ký đóng mới tàu cá bao gồm: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác được thành lập hợp pháp và có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

5. Cá nhân đăng ký đóng mới tàu cá theo quy định này là chủ tàu hoặc là thuyền 
trưởng hoặc máy trưởng hoặc thuyền viên hoạt động trên tàu khai thác hải sản hoặc tàu 
dịch vụ khai thác hải sản xa bờ. Cá nhân phải trong độ tuổi lao động theo quy định của 
Bộ luật Lao động và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Đối tượng đang hoạt động nghề cá có hiệu quả 
Đối tượng hoạt động nghề cá có hiệu quả là các tổ chức, cá nhân thỏa mãn các 

điều kiện sau: 
 1. Không có nợ xấu ở các ngân hàng thương mại trong vòng 2 năm gần nhất tính 
đến thời điểm xét chọn. 
 2. Cá nhân đăng ký đóng tàu phải có thời gian hoạt động không dưới 3 năm liên 
tục trở lại đây trên tàu khai thác hải sản hoặc tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ. 

3. Tổ chức phải có hoạt động khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác hải sản 
hoặc chế biến hải sản không dưới 3 năm liên tục trở lại đây, có báo cáo tài chính đã 
được xác nhận của cơ quan thuế 03 năm liên tục có lãi và hoàn thành đầy đủ các nghĩa 
vụ với ngân sách nhà nước. 

Điều 5. Khả năng tài chính 
Có khả năng tài chính là tổ chức, cá nhân phải có phần vốn tự có ngoài số tiền 

được vay vốn từ ngân hàng để đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định tại Điểm c, 
Khoản 1, Điều 4 Nghị định 67/2014/NĐ-CP.  

Tổ chức, cá nhân phải chứng minh được vốn đối ứng hiện có (như tiền mặt, tiền 
gửi ngân hàng, vàng, tiền mua bảo hiểm, tài sản khác chấp nhận thế chấp để vay vốn 
đối ứng,..); đồng thời có nguồn trả nợ khả thi bằng chính nguồn thu của phương án 
hoặc các nguồn thu khác (nếu có). 
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Điều 6. Phương án sản xuất và vay vốn 
(Theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo quy định này) 
Điều 7. Tiêu chí ưu tiên xét chọn đối tượng 
Trong trường hợp các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí theo quy định tại Điều 4, 

Điều 5 và Điều 6 của Quy định này nhiều hơn chỉ tiêu được phân bổ đóng mới cho 
thành phố thì các đối tượng được chấm điểm ưu tiên xét chọn theo bảng chấm điểm 
nêu tại Phụ lục số 3. 
  Điều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, phê duyệt danh sách tổ chức, cá 
nhân đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-
CP 

1. Bước 1: Nộp và kiểm tra xác nhận hồ sơ 
a) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường/xã nơi thường trú đối 
với cá nhân, nơi đặt trụ sở chính đối với tổ chức, doanh nghiệp.  

Hồ sơ nộp cho UBND phường/xã gồm: 
- Đơn đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá (thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1a và 1b ban hành kèm theo Quy định này); 
- Phương án sản xuất và vay vốn (thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Quy định này); 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức); 
- Bản sao Hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng (đối với cá nhân); 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (chỉ áp dụng đối với tàu nâng cấp); 
- Giấy tờ chứng minh vốn đối ứng (có khả năng tài chính); 
- Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất đối với các tổ chức hoạt động khai thác hải 

sản hoặc dịch vụ khai thác, chế biến hải sản. 
- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên lựa chọn (nếu có) theo yêu cầu 

của Phụ lục 3. 
b) UBND phường/xã thành lập Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP để kiểm 

tra hồ sơ phù hợp các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này. Thành 
phần Tổ bao gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, cán bộ hải sản phường, đại diện 
Hội Nông dân, đại diện Chi hội Nghề cá, Nghiệp đoàn nghề cá (nếu có), Tổ trưởng tổ 
dân phố, Hội phụ nữ và đại diện tổ chức khác tùy theo đặc điểm của địa phương. 

Thời gian giải quyết hồ sơ tại UBND phường/xã là 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy đủ của tổ chức, cá nhân.  

UBND phường/xã lập danh sách kèm hồ sơ gửi cho UBND quận/huyện thẩm 
định. Hồ sơ UBND phường/xã gửi cho UBND quận/huyện bao gồm:  
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- Tờ trình về việc xét chọn tàu đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 
67/2014/NĐ-CP; 

- Biên bản cuộc họp xét chọn của Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP; 
- Danh sách và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã được UBND phường/xã xác 

nhận, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 
2. Bước 2: Thẩm định tại UBND quận/huyện 
a) UBND quận/huyện thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đóng mới, nâng cấp 

tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của các tổ chức, cá nhân đã được UBND 
phường/xã xác nhận. Thành phần Hội đồng của quận/huyện gồm lãnh đạo UBND quận, 
lãnh đạo phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Hội nông dân, 
Chi cục Thuế, đại diện đồn Biên phòng và đại diện tổ chức khác tùy theo đặc điểm của 
địa phương. 

- Hội đồng thẩm định hồ sơ theo các tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 
6 và Điều 7 của Quy định này; lập biên bản họp Hội đồng thẩm định thực hiện Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP. Tổng hợp, sắp xếp các đối tượng theo thứ tự ưu tiên. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của 
UBND phường/xã. Trường hợp cần xác minh những dấu hiệu vi phạm trong khai báo 
hồ sơ thì có văn bản báo cáo thành phố để gia hạn thời gian. 

b) Sau khi thẩm định, UBND quận/huyện gửi kết quả thẩm định cho Ban Chỉ 
đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản thành phố Đà Nẵng (sau  đây viết tắt 
là Ban Chỉ đạo) thông qua Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo (Chi cục Thủy sản thành phố 
Đà Nẵng). 

Hồ sơ UBND quận/huyện gửi cho Ban Chỉ đạo gồm: 
- Tờ trình về việc xét chọn tàu đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP; 
- Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đóng mới, nâng cấp tàu Nghị 

định 67/2014/NĐ-CP; 
- Danh sách và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đã được UBND 

quận/huyện thẩm định; 
3. Bước 3: Trình UBND thành phố phê duyệt danh sách 
a) Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản 

thành phố Đà Nẵng tổng hợp danh sách và hồ sơ của UBND các quận/huyện gửi về, 
báo cáo Ban Chỉ đạo (thông qua Thường trực Ban chỉ đạo) và tham mưu Thường trực 
ban chỉ đạo chuyển Phương án sản xuất và vay vốn đến Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh Đà Nẵng thực hiện thẩm định Phương án vay vốn của các tổ chức, cá nhân trong 
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ UBND quận/huyện. 

b) Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các ngân hàng Thương mại tổ chức thẩm 
định Phương án vay vốn của các tổ chức, cá nhân và cung cấp kết quả thẩm định về 
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Thường trực Ban chỉ đạo trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ 
Thường trực Ban chỉ đạo.  

c) Tổ giúp việc thực hiện kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong quá trình 
Ngân hàng Nhà nước thẩm định phương án vay vốn. Sau khi có kết quả thẩm định của 
Ngân hàng Nhà nước, Tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo trong vòng 05 ngày 
kể từ ngày nhận kết quả thẩm định từ Ngân hàng Nhà nước thông qua Thường trực Ban 
chỉ đạo. 

d) Ban chỉ đạo họp, thống nhất danh sách tổ chức cá nhân đủ điều kiện vay vốn 
đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, trình UBND thành phố phê 
duyệt. Thời gian Ban chỉ đạo họp và trình UBND thành phố phê duyệt là 07 ngày kể 
từ ngày nhận được báo cáo từ Tổ giúp việc.  

Quyết định được gửi cho tất cả các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách được 
phê duyệt đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014 và các cơ quan có liên 
quan. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Cung cấp các thông tư và các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 67/2014/NĐ-CP để UBND các quận/huyện có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 
cho nhân dân trên địa bàn quận/huyện. 

2. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách 
và hồ sơ của UBND các quận/huyện gửi về; phối hợp với các ngành kiểm tra, đánh giá, 
xác minh và tổ chức mời họp Ban chỉ đạo để xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố 
phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP. 

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, theo dõi, tổng hợp, báo 
cáo tình hình triển khai thực hiện đóng mới, nâng cấp tàu cá; giải ngân nguồn vốn theo 
Nghị định 67/2014/NĐ-CP; hằng quý báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

Điều 10. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
1. Chủ tịch UBND quận/huyện, huyện chỉ đạo UBND các phường/xã, các đài 

phát thanh quận huyện, đài phát thanh phường/xã tổ chức thông báo, tuyên truyền Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn, văn bản liên quan của thành phố trên 
địa bàn quản lý. 

2. Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo UBND các phường/xã: 
a) Niêm yết công khai, minh bạch nội dung hướng dẫn về quy trình, thủ tục và 

thành phần hồ sơ; 
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b) Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá 
theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP xây dựng phương án sản xuất và làm đơn đăng ký 
đóng mới, nâng cấp tàu gửi UBND phường/xã nơi thường trú hoặc đặt trụ sở chính; 
 c) Thành lập Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức 
kiểm tra và xác nhận các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá theo 
Nghị định 67/2014/NĐ-CP đủ điều kiện theo quy định vào đơn đăng ký. Tổng hợp hồ 
sơ của các tổ chức, cá nhân đã xác nhận đủ điều kiện theo quy định để trình UBND 
quận/huyện thẩm định. 

3. Tổ chức thẩm định các hồ sơ do UBND phường/xã đã xác nhận theo quy định 
này; tổng hợp, sắp xếp các đối tượng đã thẩm định theo thứ tự ưu tiên, lập hồ sơ gửi 
cho Ban chỉ đạo thông qua Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo. 
 4. Phối hợp cùng với ngân hàng kiểm tra, giám sát, quản lý các tàu cá được phê 
duyệt trước và sau khi vay vốn. 

5. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã được 
UBND quận thẩm định. 

Điều 11. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh thành phố Đà 
Nẵng 

1. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố:  
a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong quá trình lập Phương án sản xuất và 

vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Phụ lục số 02 của quy định này; 
b) Cung cấp thông tin về nợ xấu của các tổ chức, cá nhân đăng ký đóng mới, 

nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP cho UBND quận và Tổ giúp việc của 
Ban chỉ đạo khi có đề nghị trong quá trình thẩm định; 

c) Thực hiện thẩm định phương án vay vốn của các tổ chức, cá nhân đã được 
Thường trực Ban chỉ đạo chuyển hồ sơ; cung cấp kết quả thẩm định để Ban chỉ đạo 
trình UBND thành phố phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vay vốn 
đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP. 

2. Phối hợp đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát 
sinh trong quá trình thực hiện Quy định này. 

Điều 12. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố 
Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định tính hiệu quả, khả thi của phương 

án sản xuất khi có đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan.  
Điều 13. Cục Thuế thành phố 
1. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho 

các tổ chức, cá nhân thực hiện các chính sách ưu đãi thuế theo Nghị định 67/2014/NĐ-
CP. 

2. Phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin tài chính của các tổ chức, cá nhân đăng 
ký đóng mới. 
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Điều 14. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố 
Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của tàu cá trên các vùng biển, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị  liên quan kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu 
lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi. 

Điều 15. Hội Nông dân, Hội Nghề cá thành phố 
Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ 

ngư dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách theo quy định. 
Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà 

Nẵng và đề nghị Báo Đà Nẵng 
Tổ chức thông báo, tuyên truyền Nghị định 67/2014/NĐ-CP, các thông tư và các 

văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện, các nội dung của Quy định này cho nhân dân 
trên địa bàn thành phố. 

Điều 17. Điều khoản thi hành 
Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở ngành, địa 
phương, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh kịp thời./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH    
 

Văn Hữu Chiến 
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Phụ lục số 1a 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2014/QĐ-UBND  

ngày      tháng     năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

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

  
     Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 20..  

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÓNG MỚI TÀU 

 THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP 
 

    Kính gửi: UBND phường  
 

Tên tổ chức, cá nhân:   
Địa chỉ thường trú   
Chứng minh nhân dân số:                             Nơi cấp:  
Điện thoại:                 ; Fax:                  ; Email:  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số         ngày            do              cấp (nếu có) 
Ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
Đăng ký đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, tàu có thông số kỹ 
thuật như sau: 
Loại tàu:                 Khai thác                      Dịch vụ  
Mẫu thiết kế:                                                 Vật liệu vỏ:  
Cơ sở đóng mới tàu  
Kích thước vỏ Lmax x Bmax x D,m:  
Công suất máy:  
Nghề chính:                                       Nghề kiêm:  
Vùng hoạt động:  
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 
định của pháp luật Nhà nước. 
 XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
                                                                                (Ký tên và đóng dấu nếu có) 

        UBND phường 
      xác nhận                                đủ điều kiện 
    vay vốn đóng mới tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP 
                    (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 1b 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2014/QĐ-UBND  

ngày      tháng     năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

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

  
       Đà Nẵng, ngày      tháng      năm   

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP TÀU 

 THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP 
 

    Kính gửi: UBND phường  
 

Tên tổ chức, cá nhân:  
Địa chỉ thường trú   
Chứng minh nhân dân số:                     Nơi cấp:  
 Điện thoại:                      ; Fax:              ; Email:  
Số đăng ký tàu đề nghị nâng cấp:  
Nghề theo giấy phép khai thác thủy sản hiện có:  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số …. ngày …......... do  ….......... cấp (nếu có) 

     Ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  
Đăng ký nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, tàu có thông số kỹ 
thuật như sau: 
Mẫu thiết kế:                                                 Vật liệu vỏ:  
Cơ sở nâng cấp tàu  
Kích thước vỏ cũ Lmax x Bmax x D,m:  
Kích thước vỏ mới Lmax x Bmax x D,m:  
Công suất máy cũ :                  Công suất máy mới  
Nghề chính:                            Nghề kiêm:  
Vùng hoạt động:  
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 
định của pháp luật Nhà nước./. 
         XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG                NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu nếu có) 

        UBND phường...................... ................................. 
        xác nhận .........................................  đủ điều kiện  
vay vốn nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.  
                    (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 2 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2014/QĐ-UBND  

ngày      tháng     năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VÀ VAY VỐN 
I- Thông tin chung 
1. Tên tổ chức, cá nhân:..................................................................................................... 
2. Địa chỉ thường trú:........................................................................................................ 
3. Điện thoại:........................; Fax:......................; Email:................................................. 
4. Nghề theo giấy phép khai thác thủy sản hiện có (nếu có):........................................... 
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số … ngày …......... do  ….......... cấp (nếu có) 
    Ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:............................................. 
II. Tình hình hoạt động nghề cá của tổ chức, cá nhân 
1. Tham gia hoạt động nghề cá từ năm:…..............Ngành cụ thể tại thời điểm tham gia: 
 Khai thác   Dịch vụ hậu cần  Sơ chế    Chế biến  Khác (ghi rõ):…………… 
- Tại cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tàu:………………………………………............. 
- Với vai trò là: Chủ cơ sở/ tàu cá (nếu có):………….................................................. 
      Khác (Ghi rõ):……………………….................................................. 
2. Hiện nay tham gia hoạt động tại cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tàu:…………....... 
Với vai trò là:    Chủ cơ sở/ tàu cá:………………....................................................... 
       Khác (Ghi rõ):………………………................................................. 
III- Phương án sản xuất kinh doanh 
1. Mô tả Phương án:....................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
2.  Nội dung Phương án:  
2.1 Vốn vay trung-dài hạn: 
a) Vốn đóng mới/nâng cấp tàu: …………………............................................................ 

Trong đó: 
+ Vỏ tàu:................................................................................................................ 
+ Máy tàu:.............................................................................................................. 
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+ Máy móc, trang thiết bị trên tàu:........................................................................ 
+ Ngư lưới cụ:...................................................................................................... 

-  Vốn tự có tham gia: ……………………………………......................................... 
- Vốn vay ngân hàng: 
……………………………………………................................................... 
- Ngân hàng thương mại đăng ký vay vốn:...................................................................... 
b) Các thông số kỹ thuật chính của tàu: 
- Vật liệu:........................................................................................................................ 
- Chiều dài tàu:................................................................................................................ 
- Chiều rộng tàu:.............................................................................................................. 
- Chiều cao:...................................................................................................................... 
- Công suất máy:.............................................................................................................. 
- Trọng tải tàu:.................................................................................................................. 
c) Các thông số kỹ thuật của ngư lưới cụ (kích thước, vật liệu, ...) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
d) Trang thiết bị chính trên tàu (thiết bị hàng hải, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị khai 
thác, thiết bị bảo quản sản phẩm) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
e) Lao động trên tàu:  
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
g) Ngư trường hoạt động và kế hoạch khai thác thủy sản (nếu là tàu khai thác hải sản): 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
h) Ngư trường hoạt động và kế hoạch thu mua sản phẩm, cung cấp dịch vụ hậu cần (nếu 
là tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản): 
........................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
2.2 Vốn vay lưu động 
a) Vốn lưu động phục vụ cho hoạt động khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần 
nghề cá 
- Vốn tự có tham gia: ........................................................................................................ 
- Vốn vay ngân hàng: ....................................................................................................... 
- Ngân hàng thương mại đăng ký vay vốn:...................................................................... 
- Tài sản thế chấp:.............................................................................................................  
b) Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh  
- Tính toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận cho một chuyển biển: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
- Tính toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận cho một năm (có tính khấu hao tàu, ngư lưới cụ, 
máy móc và trang thiết bị): 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
2.3 Kế hoạch trả nợ vốn vay cho ngân hàng (trả lãi vay và nợ gốc) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
3. Kiến nghị, cam kết: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

      Đà Nẵng, ngày…... tháng…… năm ............ 
                                                                                      Người lập                                                        
                                                                        (Ký tên và đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục số 3 
Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí ưu tiên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2014/QĐ-UBND  
ngày      tháng     năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

TT Nội dung tiêu chí ưu tiên 
(Chỉ chọn 01 mức cao nhất) Căn cứ xét duyệt Điểm 

tối đa 
Điểm 
chấm  

I Đối với cá nhân    

1 

Hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản 
nhiều năm 
- Từ 3 đến dưới 5 năm:           2 điểm 
- Từ 5 năm đến dưới 10 năm: 3 điểm 
- Từ 10 năm trở lên:                5 điểm 

Khai báo trong 
Phương án, UBND 

phường thẩm tra 
xác nhận 

5  

2 
Là chủ tàu cá hoạt động khai thác, dịch vụ khai 
thác hải sản xa bờ (có 01 hoặc nhiều tàu cá có 
công suất từ 90 CV trở lên) 

Bảng sao               
Giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá 
5  

3 

Công suất tàu dự kiến đóng mới 
- Từ 400-dưới 700cv:     2 điểm 
- Từ 700- dưới 1.000cv: 3 điểm 
- Từ 1000 cv trở lên:      5 điểm 

Theo đăng ký trong 
Đơn 5  

4 

Vật liệu vỏ tàu: 
- Vỏ gỗ                                   : 3 điểm 
- Vật liệu khác (composite…): 4 điểm 
- Vỏ thép                                : 5 điểm 

Theo đăng ký trong 
Đơn 5  

 Tổng cộng   20  
II Đối với tổ chức    

1 

Hoạt động trong lĩnh vực nghề cá nhiều năm 
- Từ 3 đến dưới 5 năm          : 2 điểm 
- Từ 5 năm đến dưới 10 năm: 3 điểm 
- Từ 10 năm trở lên               : 5 điểm 

Theo thời gian 
được cấp Giấy đăng 

ký kinh doanh 5  

2 

Công suất tàu dự kiến đóng mới 
- Từ 400-dưới 700cv:     2 điểm 
- Từ 700- dưới 1.000cv: 3 điểm 
- Từ 1000 cv trở lên:      5 điểm 

Theo Đơn 

5  

3 

Vật liệu vỏ tàu: 
- Vỏ gỗ: 3 điểm 
- Vật liệu khác (composite…): 4 điểm 
- Vỏ thép: 5 điểm 

Theo Đơn 

5  

4 

Mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất thủy sản: 
- Có cơ sở sơ chế, thu mua hải sản             : 2 điểm 
- Có cơ sở chế biến hải sản tiêu thụ nội địa: 3 điểm 
- Cơ sở chế biến hải sản xuất khẩu             : 5 điểm 

Bản sao giấy tờ 
chứng minh cơ sở 
thuộc quản lý của 
tổ chức đăng ký  

đóng mới 

5  

 Tổng cộng   20  
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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