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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

10/08/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 

50/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 
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lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và 

khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

5 

20/08/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức 
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22/08/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 
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22/08/2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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22/08/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí đấu 

giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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23/08/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND quy định một số mức chi đặc 

thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

49 

27/08/2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý 

thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng 
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07/09/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công 

đối với Bộ đơn giá tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 
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18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 của UBND 
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thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 
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bàn thành phố Đà Nẵng 
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Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

70 

21/09/2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của 

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 
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Tổ công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 
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06/09/2012 Quyết định số 7252/QĐ-UBND phân cấp quản lý Nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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06/09/2012 Quyết định số 7265/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân 

thiện với môi trường và khí hậu 
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04/09/2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ VII 
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20/09/2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính 

- ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những tháng cuối 

năm 2012 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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

Số: 32 /2012/QĐ-UBND                                 Đà Nẵng, ngày  10  tháng  8   năm 2012    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008  

của UBND thành phố Đà Nẵng về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản  

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 

hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 

2012 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và 

hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1031/TTr-STC ngày 02 

tháng 8 năm 2012; trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại 

Công văn số 398/HĐND-VP ngày 25 tháng 6 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 

của UBND thành phố Đà Nẵng về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện 

và Thủ trưởng các cơ quan 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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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 33 /2012/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 13  tháng 8  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát 

nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 

28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 413/TTr-SXD ngày 16 

tháng 5 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, khai thác và 

sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

 

 Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 38/2005/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 



   

6 CÔNG BÁO/Số 17 + 18 + 19 + 20/Ngày 10-10-2012  

 

Thông tin Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban quản 

lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước 

thải; Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Cấp nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH 

  

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

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

        

 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước 

 đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  33  /2012/QĐ-UBND 

ngày 13  tháng  8  năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống 

thoát nước tại khu vực đô thị và các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao (sau đây gọi tắt là hệ thống thoát nước đô thị); quyền và nghĩa vụ của 

tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. Đối với các khu dân cư tập trung nông thôn có điều kiện xây dựng 

hệ thống thoát nước tập trung thì khuyến khích áp dụng Quy định này. 

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; 

tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

 1. Hoạt động thoát nước là các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực thoát nước, 

bao gồm: quy hoạch, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác, 

sử dụng hệ thống thoát nước. 

 2. Dịch vụ thoát nước là hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhằm 

đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải của các đối tượng có 

nhu cầu thoát nước theo các quy định của pháp luật. 

 3. Hộ thoát nước bao gồm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ quan hành chính 

sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở xây dựng, bệnh viện, khu công 

nghiệp xả nước mưa, nước thải vào hệ thống thoát nước. 

 4. Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các 

hoạt động của con người xả vào hệ thống thoát nước hoặc ra môi trường. 

 5. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người 

như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân. 
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 6. Hệ thống thoát nước đô thị  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt 

là hệ thống thoát nước đô thị) là bộ phận của kết cấu hạ tầng đô thị để thu gom, vận 

chuyển, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống úng ngập và xử lý nước thải, bao gồm:  

 a) Toàn bộ mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa 

nước, hồ ao thu nước, các công trình đầu mối như trạm bơm, cửa xả và các bộ phận 

công trình phụ trợ như giếng kiểm tra, hố ga, cửa thu nước. 

 b) Hệ thống thu gom nước thải, trạm (nhà máy) xử lý nước thải. 

 c) Những công trình phụ trợ như đường quản lý quanh hồ, đường quản lý dọc 

hai bên bờ kênh mương thoát nước. 

 7. Điểm đấu nối là các điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát 

nước. 

 8. Điểm xả là nơi xả nước ra môi trường của hệ thống thoát nước hoặc các hộ 

thoát nước đơn lẻ. 

 9. Nguồn tiếp nhận là một bộ phận của môi trường bao gồm: các nguồn nước 

chảy thường xuyên hoặc định kỳ như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, nước ngầm, biển. 

 10. Cống bao là tuyến cống chính có các giếng tách nước thải để thu gom toàn 

bộ nước thải khi không có mưa và một phần nước thải đã hòa trộn khi có mưa trong hệ 

thống thoát nước chung từ các lưu vực khác nhau và vận chuyển đến trạm bơm hoặc 

trạm xử lý nước thải. 

 Điều 3. Nội dung quản lý và khai thác hệ thống thoát nước đô thị  

 1. Phân cấp quản lý hệ thống thoát nước đô thị. 

 2. Quản lý xây dựng hệ thống thoát nước đô thị. 

 3. Đấu nối hệ thống thoát nước đô thị. 

 4. Quản lý khai thác, duy trì thường xuyên hệ thống thoát nước đô thị. 

5. Xử lý ngập úng đô thị. 

6. Quyền và nghĩa vụ của các đối tượng sử dụng hệ thống thoát nước. 

7. Tổ chức thực hiện. 

   ChươngII 

PHÂN CẤP, TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

Điều 4. Tổ chức và phân cấp quản lý hệ thống thoát nước đô thị 
 

1. Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân thành phố 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước trên địa bàn thành phố, hướng dẫn 

các đơn vị và địa phương về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo trì và khai thác hệ 

thống thoát nước đô thị. 
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2. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác 

hệ thống thoát nước đã bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm: 

a) Các tuyến cống chính, tuyến cống liên phường, cống thoát nước khu vực, các 

tuyến cống bao. 

b) Mạng lưới cống thoát nước dọc đường phố, đường quy hoạch trong các khu 

đô thị mới, khu dân cư. 

c) Toàn bộ hệ thống kênh, mương, hồ điều tiết khu vực. 

d) Các công trình đầu mối: trạm bơm, cửa xả, trạm xử lý nước thải (ngoại trừ 

các trạm xử lý thuộc các khu công nghiệp và khu chế xuất, các trạm xử lý do các nhà 

đầu tư trực tiếp quản lý, vận hành).  

3. UBND các quận, huyện trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống thoát 

nước đã bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm: 

a) Mạng lưới cống thoát nước dọc các đường kiệt, hẻm trong các khu dân cư  

(ngoài trừ cống liên phường). 

b) Hệ thống mương, rãnh thoát nước, ao, hồ trong các khu dân cư nhỏ, nhóm 

nhà ở. 

4. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc 

phạm vi do đơn vị quản lý theo quy chế hoạt động của đơn vị và các quy định của nhà 

nước. 

5. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án quản lý, bảo đảm thoát nước cho hệ 

thống thoát nước thuộc phạm vi dự án do đơn vị đang triển khai thực hiện (trong thời 

gian chưa bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng). 

 

 Điều 5. Sở Xây dựng có trách nhiệm 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý nhà 

nước đối với toàn bộ hoạt động thoát nước đô thị. 

2. Tiếp nhận và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công ty Thoát 

nước và Xử lý nước thải trực tiếp quản lý các công trình thuộc hệ thống thoát nước đô 

thị. 

3. Phê duyệt quy hoạch chiều cao và thoát nước của các đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng, các dự án giao thông, thoát nước đơn lẻ trên địa bàn thành phố. 

4. Chỉ đạo các đơn vị quản lý thoát nước đô thị xây dựng kế hoạch ngắn hạn, kế 

hoạch dài hạn nhằm duy trì và phát triển hệ thống thoát nước đô thị trên cơ sở Quy 

hoạch chung phát triển đô thị, Quy hoạch chiều cao và thoát nước thành phố đã được 

phê duyệt, kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt để làm cơ sở 

triển khai thực hiện. 
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5. Thỏa thuận đấu nối thoát nước vào hệ thống thoát nước đô thị cho các hộ thoát 

nước theo đề nghị của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải theo phân cấp quy định 

tại khoản 6 Điều 10 Quy định này. 

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường trong vấn đề xác định danh mục và 

kinh phí dự toán thực hiện đặt hàng dịch vụ thoát nước đô thị do Sở Tài nguyên Môi 

trường lập trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt. 

7. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Tài nguyên Môi 

trường, Sở Giao thông Vận tải, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, thẩm định các 

giải pháp xử lý thoát nước chống ngập úng trên địa bàn thành phố. 

8. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp 

vi phạm hệ thống thoát nước đô thị theo đúng quy định. 
 

 

Điều 6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm  

1. Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống thoát nước đô thị trong phạm vi quản 

lý trên địa bàn quận, huyện theo phân cấp quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy định này. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận, huyện 

sử dụng và bảo quản hệ thống thoát nước đô thị. 

3. Thỏa thuận, cấp phép thi công đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị và giám 

sát việc thi công đấu nối cho các hộ thoát nước theo phân cấp quy định tại khoản 7 

Điều 10 Quy định này. 

 4. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong việc quản 

lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị; chỉ đạo Đội quy tắc quận xử lý các trường hợp 

vi phạm hệ thống thoát nước đô thị theo đúng quy định. 
 

 

Điều 7. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải có trách nhiệm 

 1. Lập hồ sơ, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước theo phân cấp quy định 

tại khoản 2 Điều 4 Quy định này. 

 2. Tổ chức hướng dẫn sử dụng các công trình thoát nước phù hợp với yêu cầu 

kỹ thuật; 

 3. Có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, nạo vét, duy tu, sửa chữa, đề 

xuất xây dựng bổ sung các hạng mục công trình thuộc hệ thống thoát nước đô thị.  

4. Thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị và giám sát việc thi công 

đấu nối cho các hộ thoát nước theo phân cấp quy định tại khoản 5 Điều 10 Quy định 

này. 

5. Theo dõi tình trạng ngập úng; phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thực 

hiện hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời. 

6. Kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc đề xuất,báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý 

các trường hợp vi phạm hệ thống thoát nước đô thị.  
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Chương III 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

 

 Điều 8. Nguyên tắc quản lý xây dựng công trình thoát nước đô thị.  

 1. Tất cả các dự án, công trình thoát nước đô thị đều phải được thẩm định, xét 

duyệt trên cơ sở quy hoạch chiều cao và thoát nước thành phố và các đồ án quy hoạch 

chiều cao thoát nước của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy 

định của Nhà nước. 

 2. Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (giao 

thông, thủy lợi, cấp nước, thông tin liên lạc...) phải đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống 

thoát nước đô thị và khu công nghiệp có liên quan và được Sở Xây dựng xem xét, thống 

nhất bằng văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 3. Khi cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt 

là công trình giao thông có liên quan đến hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp 

thì chủ đầu tư phải có phương án bảo đảm thoát nước bình thường và có nghĩa vụ cải 

tạo, phục hồi hoặc xây dựng mới đồng bộ các hạng mục công trình thoát nước có liên 

quan theo quy hoạch. 

 4. Trong quá trình thi công công trình thoát nước đô thị, đơn vị thi công phải áp 

dụng các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; không để đất, cát, vật liệu xây 

dựng đổ xuống hệ thống thoát nước hiện có, gây ảnh hưởng đến thoát nước và ngập 

úng; không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác lân cận. 

 5. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử 

lý nước thải có quyền và nghĩa vụ tham gia giám sát quá trình xây dựng các hạng mục 

công trình thoát nước của các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có 

liên quan.  

 Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải có 

quyền từ chối nhận bàn giao công trình thoát nước nếu chất lượng xây dựng không bảo 

đảm theo quy định. 

 Điều 9. Bàn giao công trình thoát nước đô thị đưa vào quản lý, vận hành, 

khai thác.  

 1. Công trình thoát nước đô thị trước khi bàn giao đưa vào quản lý, khai thác, sử 

dụng phải được tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định hiện 

hành và được đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống thoát nước theo phân cấp kiểm tra, xác 

nhận bằng văn bản công trình không có vật cản gây tắc dòng chảy, đảm bảo điều kiện 

đưa vào vận hành, khai thác sử dụng. 

 2. Khi bàn giao toàn bộ hoặc bộ phận công trình thoát nước đô thị, chủ đầu tư 

phải bàn giao hồ sơ hoàn công thành phần như sau: 
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 a) Bàn giao cho Sở Xây dựng: Bản vẽ hoàn công, các văn bản pháp lý có liên 

quan, kèm theo đĩa mềm ghi nội dung bản vẽ hoàn công, thuyết minh hoàn công. 

 b) Bàn giao cho đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng công trình thoát 

nước: Toàn bộ hồ sơ hoàn công, bao gồm bản vẽ hoàn công, hồ sơ pháp lý, tài liệu 

quản lý chất lượng, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo trì công trình, kèm theo đĩa 

mềm ghi các nội dung hồ sơ hoàn công. 

 3. Việc bảo hành công trình thoát nước đô thị phải được thực hiện theo quy định 

về bảo hành công trình xây dựng của Nhà nước. 

 

Chương IV 

ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

 

 Điều 10. Quản lý đấu nối thoát nước đô thị  

 1. Việc đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị phải được kiểm soát chặt chẽ bởi 

đơn vị quản lý thoát nước đô thị (Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải) theo các nội dung: lưu lượng đấu nối, khả 

năng đảm nhận của hệ thống thoát nước hiện hữu, yêu cầu kỹ thuật của điểm đấu nối, 

phương án thi công, cải tạo vị trí đấu nối (trong trường hợp cần thiết) và quá trình thi 

công đấu nối. 

 2. Hộ thoát nước có nhu cầu đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị phải làm thủ 

tục để được xem xét, giải quyết theo quy định tại Điều 11 Quy định này. 

 3. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có 

trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin phép thi công đấu nối thoát nước của hộ thoát nước, 

kiểm tra, xử lý hồ sơ xin phép thi công đấu nối và quản lý điểm đấu nối theo phân cấp 

quản lý quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định này.  

 4. Trước khi cấp phép thi công đấu nối thoát nước, phải có văn bản thỏa thuận 

đấu nối thoát nước của đơn vị quản lý thoát nước đô thị theo phân cấp quy định tại 

khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này. 

 5. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải có trách nhiệm thỏa thuận đấu nối vào 

hệ thống thoát nước đô thị do đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác theo phân 

cấp đối với nhà ở riêng lẻ hoặc từ chối thỏa thuận đấu nối theo quy định. Trường hợp 

đối với các loại hình công trình khác (công trình công cộng, thương mại dịch vụ, trường 

học, bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, khu đô thị mới...), Công ty có 

văn bản đề nghị Sở Xây dựng xem xét, thỏa thuận đấu nối theo quy định. 

 6. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát 

nước đô thị đối với các loại công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) theo đề nghị của Công ty 

Thoát nước và Xử lý nước thải hoặc từ chối thỏa thuận đấu nối theo quy định.  

 7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thỏa thuận đấu nối vào hệ 

thống thoát nước đô thị do đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác theo phân cấp 
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hoặc từ chối thỏa thuận đấu nối theo quy định. Riêng đối với các loại công trình có khả 

năng gây ô nhiễm môi trường (công trình y tế, cơ sở sản xuất, dịch vụ), khi thỏa thuận 

đấu nối phải có ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng. 
 

 Điều 11. Thủ tục cấp phép thi công đấu nối thoát nước 

 1. Hộ thoát nước có nhu cầu đấu nối thoát nước liên hệ Công ty Thoát nước và 

Xử lý nước thải hoặc Ủy ban nhân dân các quận, huyện để làm thủ tục cấp phép thi 

công đấu nối thoát nước và nhận kết quả. 

 2. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị bao 

gồm: 

 a) Đơn đề nghị được đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. 

 b) Hồ sơ thiết kế đấu nối, thể hiện các nội dung: Vị trí đấu nối, lưu lượng đấu 

nối, biện pháp đấu nối và chất lượng nước thải (hoặc hồ sơ thiết kế công trình được 

phê duyệt có thể hiện phần đấu nối). 

 c) Biện pháp tổ chức thi công đấu nối và đảm bảo an toàn giao thông. 

 3. Thời gian xem xét, giải quyết cấp phép thi công đấu nối vào hệ thống thoát 

nước đô thị: 

 - Đối với trường hợp đấu nối vào hệ thống thoát nước do Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện trực tiếp quản lý theo phân cấp (không liên quan đến hệ thống đường đô 

thị do Sở Giao thông Vận tải quản lý) là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách 

nhiệm cấp phép thi công đấu nối cho hộ thoát nước (không phải xin giấy phép thi công 

đấu nối của Sở Giao thông Vận tải).  

 - Đối với trường hợp đấu nối vào hệ thống thoát nước do Công ty Thoát nước và 

Xử lý nước thải trực tiếp quản lý theo phân cấp là 10 ngày làm việc (đối với trường 

hợp đối tượng có tính chất, quy mô, công suất không thuộc loại đối tượng phải lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường), 15 ngày làm việc (đối với trường hợp đối tượng có 

tính chất, quy mô, công suất thuộc loại đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này. Công ty 

Thoát nước và Xử lý nước thải thỏa thuận đấu nối thoát nước theo phân cấp quy định 

tại khoản 4 Điều 7 Quy định này hoặc đề nghị Sở Xây dựng thỏa thuận đấu nối theo 

phân cấp quy định tại khoản 5 Điều 5 Quy định này. Nếu không đồng ý cho phép đấu 

nối (hồ sơ không đảm bảo các yêu cầu theo quy định), đơn vị thỏa thuận đấu nối thoát 

nước phải trả lời bằng văn bản cho hộ thoát nước trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ. 

 Sau khi có văn bản thỏa thuận đấu nối thoát nước, Công ty Thoát nước và Xử lý 

nước thải có trách nhiệm liên hệ với Sở Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện để được cấp giấy phép thi công đấu nối theo quy định và trả kết quả cấp 

phép thi công đấu nối cho hộ thoát nước.  
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 4. Quá trình triển khai thi công đấu nối, hộ thoát nước có trách nhiệm hoàn trả 

mặt bằng, đảm bảo việc thoát nước, an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật lân 

cận, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tại vị trí đấu nối. 

 5. Kinh phí thực hiện đấu nối thoát nước do hộ thoát nước tự chi trả. 
 

Điều 12. Lệ phí cấp phép xây dựng thi công đấu nối thoát nước 

 Hộ thoát nước có trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép xây dựng liên quan đến việc 

thi công đấu nối thoát nước cho đơn vị cấp phép khi được cấp phép theo quy định.  

  

Chương V 

QUẢN LÝ KHAI THÁC, DUY TRÌ THƯỜNG XUYÊN  

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

Điều 13. Nội dung quản lý chung hệ thống thoát nước đô thị 

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải 

chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống thoát nước, kiểm tra đảm bảo điều kiện vận hành của 

hệ thống, kịp thời phát hiện những hư hỏng, sự cố công trình thoát nước, có phương án 

sửa chữa và tiến hành sửa chữa theo quy định hoặc báo cáo Sở Xây dựng xem xét, 

quyết định. 

 2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có 

trách nhiệm quản lý tài sản thuộc hệ thống thoát nước đô thị được đầu tư từ nguồn vốn 

của chủ sở hữu theo phân cấp tại Điều 4 Quy định này, bao gồm:  

 a) Lập danh mục tài sản được giao quản lý. 

 b) Tổ chức bảo vệ tài sản được giao quản lý. 

 c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản. 

 d) Lập kế hoạch bảo trì công trình, thay thế và mua sắm trang thiết bị mới. 

 3. Xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước đô thị, 

phục vụ công tác quản lý, vận hành và phát triển hệ thống thoát nước. 

Điều 14. Nội dung quản lý hệ thống thoát nước mưa 

1. Quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu 

nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa khu vực, các kênh mương thoát nước chính, 

hồ điều hoà nước mưa, chống úng ngập, các trạm bơm... các van ngăn triều (nếu có) 

đến các điểm xả ra môi trường. 

2. Các tuyến cống, mương, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo 

đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu nước 

mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng 

lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo. 
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3. Thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật 

quản lý, vận hành theo quy định. 

4. Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực, đầu tư xây dựng 

từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa. 

Điều 15. Nội dung quản lý hệ thống thoát nước thải 

1. Quản lý hệ thống thoát nước thải bao gồm quản lý các điểm đấu nối, các tuyến 

cống thu gom, các tuyến cống dẫn nước đến nhà máy xử lý nước thải và từ nhà máy xử 

lý nước thải đến các điểm xả ra môi trường. Nội dung quản lý thoát nước thải bao gồm: 

a) Định kỳ kiểm tra độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống 

để lập kế hoạch nạo vét, sửa chữa, bảo trì cống và công trình trên mạng lưới; 

b) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, đề xuất các biện pháp thay 

thế, sửa chữa mạng lưới thoát nước và các công trình trên mạng lưới; 

c) Thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước thải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật 

quản lý, vận hành theo quy định; 

d) Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực. 

2. Trong trường hợp mạng lưới thoát nước chung thì việc quản lý hệ thống thoát 

nước được thực hiện như quy định tại Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Quy định này. 

Điều 16. Nội dung quản lý hệ thống hồ điều hòa 

1. Quản lý hệ thống hồ điều hòa trong hệ thống thoát nước nhằm điều hòa nước 

mưa, đồng thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái kết hợp làm nơi vui chơi giải trí, 

nuôi trồng thủy sản. 

2. Kiểm soát các hành vi xả nước thải sinh hoạt và nước thải sinh ra trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ trực tiếp vào hồ điều hòa. 

3. Kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng hồ điều hoà vào các mục đích khác 

nhau được cấp có thẩm quyền cho phép (vui chơi giải trí, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch...) 

tuân thủ theo các quy định để bảo đảm chức năng điều hoà nước mưa và môi trường. 

4. Duy trì mực nước ổn định của hồ điều hòa, bảo đảm tốt nhiệm vụ điều hòa 

nước mưa và các yêu cầu khác. 

5. Định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ và bờ hồ. 

6. Lập quy trình quản lý, các quy định khai thác, sử dụng hồ điều hòa. 

Điều 17. Nội dung quản lý các công trình đầu mối 

1. Vận hành các trạm bơm, các tuyến ống áp lực, nhà máy xử lý nước thải, các 

điểm xả ra môi trường tuân thủ các quy trình vận hành, bảo trì đã được phê duyệt. 

2. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối bảo đảm khả năng 

hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa và kế hoạch 

phát triển. 
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 Điều 18. Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị 

 Khi tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị phải đảm bảo các 

nguyên tắc sau: 

 1. Thực hiện các biện pháp cần thiết như đặt tín hiệu, biển báo công trình... để 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

 2. Chất thải nạo vét phải để vào thùng kín, không rò rỉ ra ngoài và vận chuyển 

đưa ra bãi thải trong ngày. Nghiêm cấm để chất thải qua đêm trên đường phố. 

 3. Vận chuyển chất thải bằng phương tiện chuyên dùng, không được để chất thải 

rơi vãi khi lưu thông trên đường giao thông công cộng. 

 4. Nạo vét đến đâu, phải tiến hành đậy đan, chèn khít mạch hệ thống thoát nước 

đến đó. Không được để miệng cống, hố ga hở qua đêm. 

 5. Nghiêm cấm tổ chức nạo vét vào các giờ cao điểm từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 

17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Trường hợp khẩn thiết, việc tổ chức nạo vét vào giờ cao 

điểm từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ hàng này phải được sự đồng ý của 

cơ quan có thẩm quyền và Sở Giao thông vận tải. 

 6. Trước khi tiến hành nạo vét phải lập kế hoạch cụ thể về thời gian thi công, 

biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường, gửi Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện để 

phối hợp quản lý. 

 

Chương VI 

XỬ LÝ NGẬP ÚNG ĐÔ THỊ 

 Điều 19. Phân công trách nhiệm xử lý ngập úng đô thị 

1. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt và chưa được đầu tư 

hệ thống thoát nước: 

a) UBND các quận, huyện chủ động đề xuất với Sở Xây dựng phương án và giải 

pháp chống ngập úng cho các khu vực có khả năng bị ngập trên địa bàn đơn vị quản 

lý. 

b) Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì thẩm định phương án, trình UBND thành 

phố phê duyệt, để UBND các quận, huyện triển khai thực hiện. 

2. Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng chưa triển khai 

đầu tư hoặc đầu tư dở dang: 

a) Chủ đầu tư (hoặc điều hành dự án) có trách nhiệm phối hợp với UBND các 

quận, huyện đề xuất với Sở Xây dựng phương án và giải pháp chống ngập úng cho các 

khu vực có khả năng bị ngập úng trong phạm vi dự án đơn vị đang điều hành. 

b) Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì thẩm định phương án, trình UBND thành 

phố phê duyệt để các Chủ đầu tư (hoặc điều hành dự án) triển khai thực hiện. 
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3. Đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và các khu dân cư 

hiện trạng trong khu vực nội thành đã có hệ thống thoát nước: 

a) Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phối hợp với UBND quận, huyện đề 

xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt phương án xử lý ngập úng cho các khu vực 

có khả năng ngập úng. 

b) Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, 

Sở Giao thông Vận tải, thẩm định phương án, trình UBND thành phố phê duyệt để 

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thực hiện. 

 Điều 20. Nội dung xử lý ngập úng đô thị 

 1. Xử lý ngập úng đô thị phải dựa trên điều kiện hiện trạng hệ thống thoát nước 

đô thị, đồng thời phải xét đến yếu tố phát triển của hệ thống trong tương lai, đảm bảo 

hiệu quả xử lý trước mắt và lâu dài, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng. 

 2. Hàng năm, trước mùa mưa bão, các đơn vị theo phân công trách nhiệm quy 

định tại Điều 19 Quy định này phải tổ chức rà soát, kiểm tra các điểm ngập úng và có 

khả năng phát sinh ngập úng, chủ động xử lý hoặc báo cáo cơ quan quản lý có thẩm 

quyền phương án xử lý ngập úng để kịp thời có kế hoạch và triển khai công tác phòng 

chống ngập úng, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng đô thị gây ra. 

 3. Các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng hệ thống thoát nước phải tổ chức theo 

dõi kết quả thực hiện xử lý ngập úng, đánh giá hiệu quả của việc xử lý ngập úng và đề 

xuất các giải pháp khắc phục, bổ sung cần thiết để nâng cao hiệu quả xử lý ngập úng. 

                                                                                                          

  Chương VII 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TƯỢNG SỬDỤNG HỆ THỐNG THOÁT 

NƯỚC ĐÔ THỊ 

 Điều 21. Quyền của hộ thoát nước khi sử dụng hệ thống thoát nước đô thị 

 Các hộ thoát nước đều có quyền sử dụng hệ thống thoát nước đô thị để phục vụ 

nhu cầu thoát nước. Việc đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị phải tuân theo Điều 

10, Điều 11 Quy định này. Công trình thoát nước của hộ thoát nước được đấu nối vào 

hệ thống thoát nước đô thị phải chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý thoát nước về 

chất lượng nước thải. 
  

 Điều 22. Trách nhiệm của hộ thoát nước khi sử dụng hệ thống thoát nước 

đô thị   

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, khai thác, sử 

dụng hệ thống thoát nước đô thị. 

 2. Nộp phí thoát nước theo quy định. 

 3. Khi sửa chữa công trình thoát nước nằm trong phạm vi hành lang an toàn 

đường bộ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. 
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 4. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý thoát nước và đơn vị thoát nước khi 

phát hiện các hiện tượng bất thường có thể gây sự cố, hư hỏng công trình thoát nước, 

các hành vi vi phạm công trình thoát nước. 

 5. Bồi thường thiệt hại khi vi phạm công trình thoát nước theo quy định của pháp 

luật. 

 Điều 23. Trách nhiệm của hộ thoát nước là khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ, cơ sở xây dựng hoặc bệnh viện khi sử dụng hệ thống thoát 

nước đô thị   

 1. Hộ thoát nước là khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở 

xây dựng hoặc bệnh viện khi sử dụng hệ thống thoát nước đô thị, phải tuân thủ Điều 

22 Quy định này. 

 2. Khi hệ thống thoát nước (mạng lưới thu gom và trạm xử lý) của khu công 

nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở xây dựng, bệnh viện  bị hỏng 

hoặc có sự cố kỹ thuật dẫn đến gây ô nhiễm môi trường thì người đứng đầu đơn vị gây 

ô nhiễm phải chịu trách nhiệm và phải phối hợp với các cơ quan liên quan áp dụng 

ngay các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 3. Yêu cầu xử lý nước thải đối với hộ thoát nước là khu công nghiệp, các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở xây dựng, bệnh viện: 

a) Đối với hộ thoát nước là khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, 

bệnh viện: Nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị phải được xử lý đảm 

bảo quy định theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

 b) Đối với hộ thoát nước là cơ sở xây dựng: Nước thải từ các công trình xây 

dựng trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị phải được xử lý để đảm bảo không 

bồi lấp hệ thống thoát nước đô thị và đảm bảo quy định theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành. 

Chương VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

 1. Sở Xây dựng 

1.1 Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp việc cho UBND thành phố trong việc 

quản lý hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố. 

1.2 Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các văn bản 

của Chính phủ về quản lý thoát nước đô thị; ban hành các văn bản quy định về quản lý 

thoát nước đô thị, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân tham gia bảo vệ và phát triển hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố. 
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1.3 Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức 

có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này, định kỳ 

hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối phân bổ kinh phí hằng năm 

từ ngân sách thành phố cho công tác xây dựng, duy trì thường xuyên và phát triển hệ 

thống thoát nước đô thị. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng thực 

hiện xử lý thoát nước chống ngập úng, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong 

hoạt động thoát nước; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lập dự toán đặt hàng dịch vụ 

thoát nước đô thị theo quy định. 

4. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng trong 

công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và phát triển hệ thống thoát nước đô thị. 

5. Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí để đầu 

tư xây dựng, duy trì thường xuyên và phát triển hệ thống thoát nước đô thị. 

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện quản lý, vận hành, 

khai thác sử dụng hệ thống thoát nước đô thị theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy 

định này. 

7. Công ty Thoát nước và xử lý nước thải có trách nhiệm thực hiện quản lý, vận 

hành, khai thác sử dụng hệ thống thoát nước đô thị theo quy định tại khoản 2 Điều 4 

Quy định này. 

8. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu công nghệ thông tin,… có trách nhiệm thực hiện quản lý, vận hành, khai thác 

sử dụng hệ thống thoát nước đô thị theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy định này. 

9. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có trách nhiệm thực hiện quản lý, vận 

hành, khai thác sử dụng hệ thống thoát nước đô thị theo quy định tại khoản 5 Điều 4 

Quy định này. 

10. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thanh quyết toán vốn liên quan đến việc 

xây dựng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất theo yêu cầu 

hệ thống thoát nước đô thị. 

 Điều 25. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các ngành, 

địa phương, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình Ủy ban 

nhân dân thành phố sửa đổi, 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 
 

Số: 34 /2012/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đà Nẵng, ngày  20  tháng 8   năm 2012 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức  

và phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường, xã  

 
 

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 Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính 

phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; 

 Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu 

quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ 

về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, 

Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức tuyển dụng công 

chức và phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường, xã. 

Điều 2.  

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 

năm 2006 của UBND thành phố về ban hành Quy chế tuyển dụng, tập sự, điều động, 

miễn nhiệm, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức phường, xã thuộc thành phố Đà 

Nẵng. 
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3. Bãi bỏ những nội dung liên quan đến cán bộ, công chức phường, xã tại Điều 

17, Điều 23, Điều 26 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản 

lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 

và bãi bỏ khoản 2, Điều 2 Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2010 

của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 

năm 2009 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

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

 

 

  
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

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 CHẾ 

Về việc tổ chức tuyển dụng công chức  

và phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường, xã  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  34  /2012/QĐ-UBND  

ngày  20  tháng 8  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chế này quy định về tổ chức tuyển dụng công chức và phân cấp quản lý cán 

bộ, công chức phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức phường, xã được quy định tại khoản 

2, khoản 3 và khoản 4 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức. 

 

Chương II 

TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

 Điều 3. Tiêu chuẩn chung 

1. Đối với công chức phường, xã: 

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

c) Có trình độ văn hóa trung học phổ thông và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ 

đại học trở lên (trừ những người có trình độ trung cấp trở lên đã được hợp đồng lao động 

liên tục ở chức danh công chức tại phường, xã trước ngày 01 tháng 8 năm 2010 và chức 

danh chỉ huy trưởng quân sự phường, xã; trưởng công an xã) phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, 

chức danh công chức, có kỹ thuật tin học (chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ 

A tin học và tương đương trở lên), có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ 

được giao; 

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn 

công tác. 

2. Đối với công chức chỉ huy trưởng quân sự phường, xã và trưởng công an xã: 

Ngoài những tiêu chuẩn quy định tại điểm a, b, d, khoản 1, Điều này phải có trình độ 

văn hóa trung học phổ thông và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, có 
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kỹ thuật tin học (chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ A tin học và tương đương 

trở lên), đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có khả năng phối 

hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn 

tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ 

dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền; bảo 

vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. 

Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể 

Tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức phường, xã theo từng chức danh được thực 

hiện theo quy định của Nhà nước và căn cứ theo tình hình thực tế của các phường, xã 

trên địa bàn thành phố để bổ sung cho phù hợp. 

Công chức phường, xã sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên môn còn thiếu liên quan tới nhiệm vụ được giao, bồi dưỡng quản lý hành chính 

nhà nước và lý luận chính trị. 

 

Chương III 

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

Mục 1 

 PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG, THI TUYỂN, XÉT TUYỂN 

 CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

Điều 5. Căn cứ tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển 

Căn cứ tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường, xã được thực 

hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 6. Phương thức tuyển dụng 

1. Các chức danh công chức phường, xã thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi 

tuyển (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 12 Quy chế này). 

Riêng đối với các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang tùy theo tình hình có thể thi 

tuyển hoặc xét tuyển công chức xã. 

2. Đối với chức danh chỉ huy trưởng quân sự phường, xã và trưởng công an xã 

thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện theo quy định tại 

Quy chế này. Việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng quân sự phường, xã và trưởng công an xã 

thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 29 Luật Dân quân tự vệ và Điều 10 Pháp 

lệnh Công an xã. 

Điều 7. Ưu tiên trong tuyển dụng 

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được thực 

hiện theo quy định hiện hành. 

2. Người được bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, học viên 

Đề án đào tạo nguồn cán bộ cho chức danh bí thư, chủ tịch UBND phường, xã (sau đây 

viết tắt là Đề án 89) công tác tại phường, xã được ưu tiên tham gia thi tuyển hoặc xét 

tuyển. 
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Điều 8. Thẩm quyền, hội đồng tuyển dụng và việc thi tuyển, xét tuyển 

Thẩm quyền tuyển dụng, hội đồng tuyển dụng; các môn thi, hình thức thi, cách 

tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển; nội dung xét tuyển, cách 

tính điểm, xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức được thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

Điều 9. Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức tuyển dụng 

Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức tuyển dụng được 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 10. Thông báo kết quả tuyển dụng 

1. Thông báo kết quả tuyển dụng được thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận 

kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến phòng Nội vụ để hoàn thành hồ sơ dự 

tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển 

dụng, bao gồm: 

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự 

tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.  

b) Phiếu lí lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập và cấp phiếu lí lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

3. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn 

thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện 

hồ sơ dự tuyển gửi phòng Nội vụ. Thời gian xin gia hạn không quá 15 (mười lăm) ngày, 

kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Trường hợp người 

trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định thì Chủ tịch UBND 

quận, huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

Điều 11. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc 

1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ 

hồ sơ dự tuyển theo quy định, Chủ tịch UBND quận, huyện phải ra quyết định tuyển 

dụng đối với người trúng tuyển công chức phường, xã.  

2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định 

tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phường, xã phải đến cơ quan nhận 

việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người 

được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì 

phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên, gửi UBND quận, huyện. 

Thời gian xin gia hạn không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc 
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quy định tại khoản này. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến 

nhận việc sau thời hạn quy định thì Chủ tịch UBND quận, huyện ra quyết định hủy bỏ 

quyết định tuyển dụng công chức phường, xã. 

3. Trong thời hạn chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày công chức 

phường, xã đến nhận việc, Chủ tịch UBND phường, xã báo cáo Chủ tịch UBND quận, 

huyện chỉ đạo phòng Nội vụ cập nhật thông tin của công chức phường, xã vào phần 

mềm quản lý cán bộ, công chức phường, xã. 

4. Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại 

khoản 3, Điều 10 Quy chế này và trường hợp người được tuyển dụng bị hủy bỏ quyết 

định tuyển dụng do không đến nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2, Điều này 

thì Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng 

thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó, nếu người đó bảo đảm có đủ điều kiện theo quy 

định. 

Mục 3 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP  

ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG 

Điều 12. Các trường hợp đặc biệt được tiếp nhận trong tuyển dụng 

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường, xã và yêu cầu công việc, 

Chủ tịch UBND quận, huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các 

trường hợp đặc biệt sau: 

1. Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở 

lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần 

tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường, xã theo quy định 

hiện hành. 

b) Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên 

tại các cơ sở đào tạo ở trong nước, tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên ở các cơ sở 

đào tạo ngoài nước, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần 

tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian 

đó không vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và 

được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Việc xác định xếp loại tốt nghiệp được căn cứ vào bằng tốt nghiệp. Trường hợp 

bằng tốt nghiệp là tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt. Trường hợp 

bằng tốt nghiệp không xếp loại thì Chủ tịch UBND quận, huyện yêu cầu cá nhân sao 

gửi kết quả học tập toàn khóa học và kết quả tốt nghiệp (phải được dịch sang tiếng 

Việt) để đề nghị Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố xem 

xét, kiểm tra, xác nhận. 

2. Người được bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, học viên 

Đề án 89, người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 (năm) năm công 

tác (60 (sáu mươi) tháng, không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực 
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cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức phường, xã cần tuyển 

dụng. 

Điều 13. Quy trình xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển 

1. Chủ tịch UBND quận, huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh 

giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu 

cầu, nhiệm vụ của chức danh công chức cần tuyển của người được đề nghị tiếp nhận 

không qua thi tuyển.  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch có từ 05 (năm) đến 07 (bảy) thành viên bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; 

b) Một ủy viên là Trưởng phòng Nội vụ; 

c) Một ủy viên là Chủ tịch UBND phường, xã dự kiến bố trí công chức sau khi 

tiếp nhận; 

d) Các ủy viên khác là đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn quận, huyện 

có liên quan đến chức danh công chức dự tuyển. 

Trong số các ủy viên nêu trên bố trí một ủy viên kiêm nhiệm vụ thư ký Hội đồng. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch: 

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh công chức cần tuyển; 

b) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch căn cứ vào yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển, báo cáo chủ tịch UBND 

quận, huyện xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch; 

c) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo 

đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định tiếp nhận và xếp lương các trường 

hợp không qua thi tuyển theo quy định tại Quy chế này, sau khi có ý kiến chấp thuận 

bằng văn bản của Sở Nội vụ. 

4. Hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển gửi Sở Nội vụ bao gồm: 

a) Công văn đề nghị của UBND quận, huyện trong đó có trích nhiệm vụ của chức 

danh công chức cần tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua 

thi tuyển; số lượng cán bộ, công chức được UBND thành phố giao mà chưa sử dụng của 

UBND phường, xã cần tuyển và trường hợp quy định tại Điều 15 Quy chế này; 

b) Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Đối với trường hợp không 

phải qua kiểm tra, sát hạch quy định tại Điều 15 Quy chế này phải có văn bản đề nghị 

tiếp nhận của Chủ tịch UBND phường, xã đối với người được tiếp nhận không qua thi 

tuyển; 
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c) Bản sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp 

theo quy định tại Điều 12 Quy chế này hoặc bản sơ yếu lí lịch theo Mẫu 2C-BNV/2008 

ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị người đó đang công tác đối với 

đối tượng quy định tại Điều 15 Quy chế này, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, tính 

đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

d) Bản sao giấy khai sinh; 

đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng chỉ; 

e) Bản sao có chứng thực kết quả học tập; 

g) Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện quận, huyện hoặc thành phố (tương 

đương) có giá trị trong vòng 30 (ba mươi) ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

h) Phiếu lí lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; 

i) Bản nhận xét, đánh giá đối với người được tiếp nhận về phẩm chất chính trị, 

phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các 

hình thức khen thưởng đã đạt được có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác đối với trường hợp quy định tại Điều 15, Quy 

chế này. 

5. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị tiếp nhận 

không qua thi tuyển của UBND quận, huyện, Sở Nội vụ phải có văn bản trả lời.  

Điều 14. Xếp lương đối với các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển 

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức phường, xã theo quy định tại 

Quy chế này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ 

cấp bảo hiểm xã hội một lần được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo 

hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác 

có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức 

danh công chức được tuyển dụng (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định), thời 

gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu đứt quãng thì được cộng dồn để 

được xếp lương như sau: 

1. Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm 

theo bảng lương do Nhà nước quy định từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở 

xuống: Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định xếp lương theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

2. Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm 

theo bảng lương do Nhà nước quy định: Chủ tịch UBND quận, huyện dự kiến phương 

án xếp lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ bảo 

hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận báo cáo Sở Nội vụ xem xét, quyết 

định. 
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3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xếp ngạch, 

bậc lương đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều này, Sở Nội vụ phải có văn 

bản trả lời.  

Điều 15. Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển 

1. Điều kiện chung:  

a) Có trình độ đào tạo từ đại học trở lên; 

b) Có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 

(sáu mươi) tháng trở lên; 

c) Có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển 

dụng; 

d) Trong thời gian 60 (sáu mươi) tháng gần nhất không vi phạm pháp luật đến 

mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Các trường hợp cụ thể: 

a) Những người đang là cán bộ phường, xã được bố trí, sắp xếp qua chức danh 

công chức; 

b) Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp quận, huyện trở lên thuộc ngành, 

lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực 

lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước; 

c) Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 

năm 2003; 

d) Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong 

doanh nghiệp nhà nước; 

đ) Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, 

người làm công tác cơ yếu. 

Điều 16. Chế độ thông tin, báo cáo 

Hằng năm, Sở Nội vụ giúp UBND thành phố báo cáo kết quả bằng văn bản việc 

thực hiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển 

dụng với Bộ Nội vụ. 

Điều 17. Chế độ tập sự 

Chế độ đối với người tập sự, hướng dẫn tập sự, chế độ, chính sách đối với người 

hướng dẫn tập sự, công nhận đối với người hoàn thành chế độ tập sự, hủy bỏ quyết 

định tuyển dụng đối với người tập sự được thực hiện theo quy định hiện hành. 

 

Chương IV 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

Mục 1 
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QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

Điều 18. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố 

Thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức phường, xã theo quy định tại Luật Cán 

bộ, công chức năm 2008; theo khoản 2, Điều 46 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và 

theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Điều 19. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ 

1. Tham mưu, giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện việc 

quản lý cán bộ, công chức phường, xã. 

2. Quyết định xét chuyển và bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với cán bộ, công 

chức phường, xã thành công chức các sở, UBND quận, huyện. 

3. Thỏa thuận việc tiếp nhận công chức phường, xã từ tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác đến công tác tại các phường, xã thuộc thành phố; tiếp nhận công chức 

phường, xã không qua thi tuyển; nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức phường, xã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, chương 

trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường, xã. 

5. Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng 

công chức phường, xã.  

6. Giúp Chủ tịch UBND thành phố tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng 

cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố báo cáo Bộ Nội vụ. 

7. Phê duyệt các ngành tương đương đối với từng chức danh công chức phường, 

xã (ngoài những ngành theo quy định của Nhà nước) do UBND quận, huyện đề nghị 

để làm căn cứ tổ chức tuyển dụng. 

Điều 20. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND quận, huyện 

Thực hiện theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008, khoản 3, Điều 

46 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và theo phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường 

vụ Thành ủy, quận, huyện ủy. Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận, huyện còn có trách 

nhiệm, quyền hạn sau: 

1. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

phường, xã thuộc quận, huyện cho UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ. 

2. Hướng dẫn UBND phường, xã lập và quản lý hồ sơ công chức, trực tiếp quản 

lý hồ sơ chức danh cán bộ phường, xã thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ 

quận, huyện ủy và UBND quận, huyện. 

3. Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức phường, xã theo quy định của Luật 

Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hiện hành của Trung ương, thành phố và của 

Ban Thường vụ quận, huyện ủy. 

4. Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét chuyển cán bộ, công chức 

phường, xã thành công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. 
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5. Lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận và trên cơ sở đó quyết định nâng 

bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức phường, xã lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND phường; phê 

chuẩn kết quả bầu cử thành viên thường trực HĐND, thành viên UBND xã theo Nghị 

quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 

máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng 

nhân dân huyện, quận, phường. 

7. Quyết định cụ thể số lượng các chức danh công chức phường, xã trên cơ sở 

số lượng đã được Chủ tịch UBND thành phố giao; thay đổi chức danh, điều động, 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phường, xã trong số lượng được UBND 

thành phố giao theo quy định. 

Điều 21. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường, xã 

Thực hiện theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008; khoản 4, Điều 46 

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và theo phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ 

Thành ủy, UBND thành phố, quận, huyện ủy, UBND quận, huyện. Ngoài ra, Chủ tịch 

UBND phường, xã còn có trách nhiệm, quyền hạn sau: 

1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức phường, xã. 

2. Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức phường, xã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

3. Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu, thôi việc đối 

với cán bộ, công chức phường, xã. 

Mục 2 

ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ  

Điều 22. Thẩm quyền điều động, tiếp nhận công chức phường, xã từ 

phường, xã này đến làm việc ở phường, xã khác 

Thẩm quyền điều động, tiếp nhận công chức phường, xã từ phường, xã này đến 

làm việc ở phường, xã khác được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 23. Hồ sơ điều động, tiếp nhận công chức phường, xã 

1. Hồ sơ thỏa thuận điều động công chức phường, xã ra ngoài thành phố 

a) Đơn đề nghị chuyển công tác của công chức phường, xã;  

b) Văn bản đồng ý của chủ tịch UBND phường, xã nơi đang sử dụng công chức; 

c) Văn bản đồng ý của chủ tịch UBND quận, huyện nơi đang quản lý công chức; 

d) Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi chuyển đến công tác. 
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2. Hồ sơ thỏa thuận tiếp nhận công chức phường, xã từ tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác đến 

a)  Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến của UBND phường, xã sử dụng);  

b) Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản 

lý công chức phường, xã theo phân cấp; 

c) Văn bản của cơ quan đơn vị đề nghị tiếp nhận nêu rõ số lượng chức danh công 

chức được giao, số lượng chức danh công chức hiện có, nhu cầu tiếp nhận và vị trí 

chức danh dự kiến bố trí đối với công chức được tiếp nhận;   

d) Sơ yếu lí lịch cán bộ, công chức (theo Mẫu 2C-BNV/2008 hoặc nội dung như 

mẫu Mẫu 2C-BNV/2008); 

đ) Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức (bản sao); 

e) Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp được đào tạo, 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh (bản sao);  

g) Phiếu khám sức khoẻ của bệnh viện quận, huyện hoặc thành phố (tương 

đương) có giá trị trong thời hạn 06 (sáu) tháng; 

h) Phiếu đánh giá công chức 02 (hai) năm gần nhất (bản sao); 

i) Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên; 

k) Quyết định thuyên chuyển công tác; 

l) Hồ sơ gốc của công chức được niêm phong. 

UBND phường, xã chỉ đề nghị tiếp nhận công chức phường, xã từ tỉnh khác đến 

khi còn chức danh công chức được giao và có nhu cầu hợp lý về chức danh công chức. 

Mục 3 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ KỶ LUẬT,  

THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

Điều 24. Đánh giá cán bộ, công chức phường, xã 

Việc thực hiện trình tự, thủ tục, nội dung, thời gian, phương pháp, thẩm quyền, 

trách nhiệm, hồ sơ và quản lý hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức phường, xã được thực 

hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Thành ủy và 

UBND thành phố và theo phân cấp của Ban thường vụ quận, huyện ủy. 

Điều 25. Xử lý kỷ luật 

Nguyên tắc, các hành vi, các trường hợp chưa xem xét kỷ luật hoặc được miễn 

trách nhiệm kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; các hình thức kỷ luật; tổ chức họp 

kiểm điểm; hội đồng kỷ luật; thành phần hội đồng kỷ luật; tổ chức họp hội đồng kỷ luật, 

quyết định kỷ luật, khiếu nại và các quy định có liên quan đối với cán bộ, công chức 

phường, xã được thực hiện theo pháp luật và theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điều lệ của các đoàn thể chính trị. 

Điều 26. Nghỉ hưu và thôi việc 
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1. Thời điểm nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đối với cán 

bộ, công chức phường, xã được thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Các trường hợp quy định cán bộ, công chức phường, xã được hưởng chế độ 

thôi việc, thủ tục giải quyết thôi việc, trợ cấp thôi việc, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp 

thôi việc được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Mục 4 

LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ 

Điều 27. Thành phần hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã 

Thành phần hồ sơ cán bộ, công chức bao gồm các tài liệu sau: 

1. Quyển "Lí lịch cán bộ, công chức" được kê khai và được cơ quan có thẩm 

quyền quản lý cán bộ, công chức thẩm tra, xác minh, chứng nhận. 

2. Bản "Sơ yếu lí lịch cán bộ, công chức" được kê khai và được cơ quan có thẩm 

quyền quản lý cán bộ, công chức thẩm tra, xác minh, chứng nhận. 

3. Bản "Bổ sung lí lịch cán bộ, công chức" được kê khai và được cơ quan có 

thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức thẩm tra, xác minh, chứng nhận. 

4. Bản sao giấy khai sinh; giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế từ quận, 

huyện trở lên cấp và các văn bản có liên quan đến nhân thân của cán bộ, công chức 

phường, xã; các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo của cán bộ, công chức 

phường, xã. 

5. Các quyết định về việc tuyển dụng, phê chuẩn, chuẩn y, bổ nhiệm, điều động, 

tiếp nhận, luân chuyển, nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật,... của cán bộ, 

công chức phường, xã. 

6. Các bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá cán bộ, công chức phường, xã. 

7. Bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có). 

8. Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức 

phường, xã và gia đình cán bộ, công chức phường, xã được phản ánh trong đơn thư.  

9. Những văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và quan hệ 

xã hội của cán bộ, công chức phường, xã. 

10. Đối với cán bộ, công chức phường, xã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo 

phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan theo quy định đến việc bổ nhiệm vào hồ 

sơ của cán bộ, công chức đó. 

Điều 28. Mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 ngày 6 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công 

chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. 

Điều 29. Lập hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã 



   

33 CÔNG BÁO/Số 17 + 18 + 19 + 20/Ngày 10-10-2012  

 

1. Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng 

lần đầu, UBND phường, xã có trách nhiệm hướng dẫn công chức kê khai lí lịch, hoàn 

chỉnh các thành phần hồ sơ gốc theo quy định. 

2. Chủ tịch UBND phường, xã có trách nhiệm tổ chức thẩm tra và đóng dấu xác 

nhận của UBND phường, xã để đưa vào quản lý. 

Điều 30. Bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã 

1. Định kỳ hàng năm chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc theo yêu 

cầu quản lý, cán bộ, công chức kê khai những thông tin phát sinh trong kỳ có liên quan 

đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của năm trước để bổ sung vào hồ sơ cán bộ, 

công chức phường, xã. 

2. UBND phường, xã quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có trách nhiệm sưu tầm, 

thu thập những tài liệu có liên quan đến cán bộ, công chức phường, xã để bổ sung vào 

hồ sơ của cán bộ, công chức phường, xã.  

3. Hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã bị hư hỏng, thất lạc thì việc lập lại hồ sơ 

mới thay thế phải được chủ tịch UBND phường, xã quyết định thực hiện. 

4. Trường hợp các thông tin trong hồ sơ của cán bộ, công chức phường, xã không 

thống nhất giữa các tài liệu, thì căn cứ vào hồ sơ lập lần đầu khi cán bộ, công chức 

phường, xã được tuyển dụng để xác định. 

Điều 31. Chuyển giao hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã 

1. Cán bộ, công chức phường, xã được điều động, luân chuyển đến cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ thuộc cơ quan khác quản lý thì hồ sơ 

của cán bộ, công chức đó được chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có thẩm quyền 

quản lý cán bộ công chức quản lý.  

2. Việc chuyển giao hồ sơ phải do công chức văn phòng - thống kê thực hiện. 

Trường hợp khoảng cách quá xa nơi tiếp nhận, thì hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã 

được chuyển theo đường bưu điện. 

Điều 32. Tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã 

1. Cách thức tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã thực hiện như sau: 

Cán bộ, công chức phường, xã được tiếp nhận, điều động, luân chuyển, thì cơ 

quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức mới khi tiếp nhận cán bộ, công chức 

phải yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

cũ bàn giao đầy đủ hồ sơ của cán bộ, công chức đó; 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cán bộ, công chức 

phường, xã có quyết định tiếp nhận, điều động, luân chuyển. Hồ sơ khi tiếp nhận phải 

bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Kiểm tra niêm phong, dấu bưu điện (nếu gửi qua đường bưu điện) và xác nhận 

tình trạng tài liệu nhận được vào phiếu chuyển hồ sơ và gửi trả phiếu này cho nơi giao 

hồ sơ; 
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b) Vào sổ nhận hồ sơ; 

c) Lập số hồ sơ; 

d) Phân loại tài liệu; 

đ) Lập phiếu liệt kê tài liệu; 

e) Lập phiếu kiểm soát hồ sơ; 

g) Vào sổ đăng ký hồ sơ; 

h) Lập biên bản giao nhận. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã, thông tin của cán bộ, công 

chức này phải được cập nhật vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức phường, xã. 

Điều 33. Lưu giữ hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã  

1. Việc lưu giữ hồ sơ gốc của cán bộ, công chức phường, xã phải thực hiện đầy 

đủ các bước: Lập số hồ sơ, phân loại tài liệu, lập phiếu liệt kê tài liệu, lập phiếu kiểm 

soát hồ sơ và vào sổ đăng ký hồ sơ; lập thư mục hồ sơ để phục vụ công tác tra cứu. 

2. Lưu giữ hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Sắp xếp hồ sơ theo vần tên A, B, C hoặc theo đầu mối trực thuộc bảo đảm nguyên 

tắc dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ bảo quản và không bị nhàu nát hoặc thất lạc hồ sơ; 

b) Tài liệu trong mỗi hồ sơ cán bộ, công chức phường, xã phải được xếp riêng 

thành từng nhóm theo thứ tự thời gian để dễ tra cứu, kèm theo phiếu liệt kê tài liệu, 

phiếu kiểm soát hồ sơ và để trong một bì hồ sơ; 

c) Ngoài bì hồ sơ ghi các thông tin về cán bộ, công chức phường, xã để phục vụ 

cho công tác tìm kiếm, lưu giữ. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34. Xử lý vi phạm 

Những hành vi vi phạm Quy chế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý theo quy định hiện hành.  

Điều 35. Tổ chức thực hiện 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Số: 35 /2012/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  22  tháng 8  năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 

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

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

năm học 2012 - 2013 

   

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

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến 

năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 4 về quy định 

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1078/TTr-STC ngày 10 

tháng 8 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 

2012 - 2013. 

Điều 2. Đối tượng nộp học phí 

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

phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

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

số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 
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Điều 4. Mức thu học phí 

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

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 được quy định cụ thể như sau: 

(ĐVT: đồng/01 học sinh/tháng) 

TT Cấp học Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

1 Nhà trẻ 95.000 70.000 35.000 6.000 

2 Mẫu giáo 95.000 70.000 35.000 6.000 

3 Trung học cơ sở 60.000 50.000 25.000 6.000 

4 Trung học phổ thông 70.000 55.000 30.000 6.000 

5 
Bổ túc văn hoá trung học 

cơ sở 
60.000 50.000 25.000  

6 
Bổ túc văn hoá trung học 

phổ thông  
70.000 55.000 30.000  

Trong đó: - Vùng 1: Gồm các cơ sở giáo dục tại quận Hải Châu, Thanh Khê. 

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

- Vùng 3: Gồm các cơ sở giáo dục tại quận Ngũ Hành Sơn, huyện Hoà Vang (trừ 

các cơ sở giáo dục tại xã Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Sơn và Hoà Liên). 
- Vùng 4: Gồm các cơ sở giáo dục tại xã Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Sơn 

và Hoà Liên. 

Điều 5. Cơ quan, đơn vị thu học phí 

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

phố Đà Nẵng. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng học phí 

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

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

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được áp 

dụng cho năm học 2012 - 2013 và bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 8 năm 2010 của UBND thành phố về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng 

học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng năm học 2010 - 2011. 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục 

thuế thành phố và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục 

mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố thực hiện thu học phí 
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theo quy định tại Quyết định này và quản lý sử dụng học phí thu được theo đúng quy 

định hiện hành. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì: 

a) Triển khai và hướng dẫn để các cơ sở giáo dục mầm non,  giáo dục phổ thông 

công lập trên địa bàn thành phố tổ chức thu, quản lý, sử dụng học phí theo quy định; 

tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm và thực 

hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các ngành liên quan của 

thành phố để kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện việc thu, quản lý, sử dụng học phí. 

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính tham mưu 

UBND thành phố quy định chi tiết việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

theo đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương. 

3. UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định này tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn; phối hợp các ngành liên quan của thành phố để kiểm tra, thanh tra quá trình thực 

hiện thu, quản lý, sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập thuộc địa bàn quản lý. 

Điều 9. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo 

dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; 

Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                 KT. CHỦ TỊCH     

                                             PHÓ CHỦ TỊCH  
     

                           Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                               
Số: 36 /2012/QĐ-UBND               Đà Nẵng, ngày 22  tháng 8 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường  

đối với khai thác khoáng sản 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 Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;  

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

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

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

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

2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ 

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

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 ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 

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

 Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 về quy định, 

điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố theo Pháp lệnh phí, lệ phí; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1078/TTr-STC ngày 10 

tháng 8 năm 2012, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 

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

Điều 2. Đối tượng nộp phí 
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Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ 

chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khai thác các loại  

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

Điều 3. Cơ quan thu phí  

Chi Cục thuế các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 4. Mức thu 

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và mức thu phí bảo 

vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu theo Phụ lục đính kèm. 

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

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

trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 158/TT-BTC 

ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính và nộp số tiền phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước theo đúng biểu mẫu và số liệu đã kê 

khai với cơ quan Thuế. 

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

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

cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản gồm: phòng ngừa 

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

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

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

phương nơi có khai thác khoáng sản. 

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

dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 và thay thế Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 

25/02/2009 của UBND thành phố về  quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản 

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

nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch UBND các quận, 

huyện; 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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Phụ lục 

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

(Kèm theo Quyết định số 36 /2012/QĐ-UBND ngày 22  tháng 8 năm 2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng) 

                                 ĐVT: đồng 

STT Loại khoáng sản 
Đơn vị  

tính 

Mức  

thu phí đối 

với khoáng 

sản 

Mức thu phí 

đối với 

khoáng sản 

tận thu  

1 2 3 4 5= 4*60% 

I Quặng khoáng sản kim loại       

1 Quặng sắt tấn 60.000 36.000 

2 Quặng mangan tấn 50.000 30.000 

3 Quặng titan (ilmenit-sa khoáng titan) tấn 70.000 42.000 

4 Quặng vàng tấn 270.000 162.000 

5 Quặng đất hiếm tấn 60.000 36.000 

6 Quặng bạch kim tấn 270.000 162.000 

7 Quặng bạc, quặng thiếc tấn 270.000 162.000 

8 Quặng wolfram, antimoan tấn 50.000 30.000 

9 Quặng chì, quặng kẽm tấn 270.000 162.000 

10 Quặng bôxit, quặng nhôm tấn 50.000 30.000 

11 Quặng đồng, quặng niken tấn 60.000 36.000 

12 Quặng cromit tấn 60.000 36.000 

13 
Quặng coban, Quặng molipden, quặng 

thủy ngân, quặng magie, Quặng vandi 
tấn 270.000 162.000 

14 Quặng khoáng sản kim loại khác tấn 30.000 18.000 

II Khoáng sản không kim loại    0 

1 
Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, 

 đá hoa…) 
m3 70.000 42.000 

2 Đá Block m3 90.000 54.000 

3 

Quặng đá quý (kim cương, rubi, saphia, 

emorot, alexandrit, opan quý  màu đen, 

adit, rôđôlit, pyrôp, berin, spinen, topaz, 

thạch anh tinh thể, crizolit, pan quý, bi-

rusa, nêfrit,…) 

tấn 70.000 42.000 
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4 Sỏi, cuội, sạn m3 6.000 3.600 

5 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường tấn 3.000 1.800 

6 
Các loại đá khác (đá làm ximăng, 

khoáng chất công nghiệp,…) 
tấn 3.000 1.800 

7 Cát vàng (cát xây tô) m3 5.000 3.000 

8 Cát thủy tinh m3 7.000 4.200 

9 Các loại cát khác (cát san lấp) m3 4.000 2.400 

10 
Đất khai thác để san lấp, xây dựng  

công trình 
m3 2.000 1.200 

11 Đất sét, làm gạch, ngói m3 2.000 1.200 

12 Đất làm thạch cao m3 3.000 1.800 

13 Đất làm cao lanh m3 7.000 4.200 

14 Các loại đất khác (đất san lấp) m3 2.000 1.200 

15 Granite tấn 30.000 18.000 

16 Sét chịu lửa tấn 30.000 18.000 

17 Đô lô mít (dolomite), quắc zít(quartzite) tấn 30.000 18.000 

18 Mica, thạch anh kỷ thuật tấn 30.000 18.000 

19 Pirite, phosphorite tấn 30.000 18.000 

20 Nước khoáng thiên nhiên m3 3.000 1.800 

21 Quặng apatit, séc păng tin (secpentin) tấn 5.000 3.000 

22 Than an-tra-xít hầm lò tấn 10.000 6.000 

23 Than an-tra-xít lộ thiên tấn 10.000 6.000 

24 Than nâu, than mỡ tấn 10.000 6.000 

25 Các loại than khác tấn 10.000 6.000 

26 Các loại khoáng sản không kim loại khác tấn 30.000 18.000 

27 Than bùn m3 10.000 6.000 
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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: 37/2012/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày 22  tháng 8 năm 2012 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản,  

phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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 

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

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

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

về bán đấu giá tài sản;  

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 ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 

tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;  

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham 

gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; 

  Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu 

giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

 Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 về 
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quy định, điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố theo Pháp lệnh Phí và lệ 

phí; 

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

1078/TTr-STC ngày 10 tháng 8 năm 2012, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài 

sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng nộp phí 

1. Đối tượng nộp phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản: 

a) Tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ phải nộp phí đấu giá tài sản cho tổ 

chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá 

tài sản thực hiện. 

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-

CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ phải nộp phí tham gia đấu giá tài sản cho tổ chức 

bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản. 

2. Đối tượng nộp phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để được giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất là: 

a) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. 

b) Các đối tượng khác có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất để được giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. 

Điều 3. Cơ quan thu phí 

1. Đối với đấu giá tài sản, cơ quan thu phí là: 

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng; 

b) Hội đồng bán đấu giá tài sản; 

c) Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá tài sản hoặc được 

cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản. 

2. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để được giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất, cơ quan thu phí là: 

a) Trung tâm Giao dịch bất động sản; 

b) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất; 

c) Các cơ quan, đơn vị được UBND thành phố giao tổ chức thực hiện việc đấu giá 

quyền sử dụng đất. 
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Điều 4. Mức thu phí 

1. Mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản 

 a)  Mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản chi tiết theo Phụ lục 

1 đính kèm. 

b) Trường hợp cuộc đấu giá tổ chức không thành thì trong thời gian 07 ngày kể 

từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án thanh 

toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, 

hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 

của Chính phủ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 

2. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để được giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

a)  Mức thu phí: Theo Phụ lục 2 đính kèm. 

b) Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia 

đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá. 

Điều 5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí 

1. Chế độ thu, nộp: Thực hiện theo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật Quản lý Thuế; 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; Thông tư số 

45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 63/2002/TT -BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính. 

2. Chế độ quản lý, sử dụng  

a) Đối với các đơn vị thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản: Phí đấu giá thu 

được là doanh thu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện 

quyết toán thuế với cơ quan Thuế theo quy định. 

b) Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị còn lại:  

- Cơ quan thu phí được trích để lại 50% số tiền phí thu được để trang trải cho việc 

bán đấu giá và chi phí phục vụ công tác thu phí, gồm: 

  + Chi phí cho các hoạt động bán đấu giá tài sản như: niêm yết, thông báo bán 

đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức đăng ký đấu giá; chi khảo 

sát giá; chi phí trưng bày cho xem sản phẩm, các khoản chi phí khác liên quan đến việc 

phục vụ công tác đấu giá. 

  + Chi mua văn phòng phẩm, công vụ phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành 

phục vụ cho công tác thu phí. 

  + Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác thu phí. 

  + Cơ quan thu phí đấu giá có trách nhiệm sử dụng tiền thu phí được trích để lại 

đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo đúng quy định. 
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- Số còn lại 50% nộp vào ngân sách thành phố.  

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

dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 và thay thế Quyết định số 10/2008/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức 

thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Đà 

Nẵng; Giám đốc các Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng, Trung 

tâm Giao dịch bất động sản thành phố Đà Nẵng 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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Phụ lục I 

MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

(Kèm theo Quyết định số  37 /2012/QĐ-UBND ngaỳ  22  tháng 8 năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ) 

   

TT Nội dung thu Mức thu phí 

I Mức thu phí đấu giá tài sản (Đối với người có tài sản bán đấu giá) 

1 
Trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản 

bán được của một cuộc bán đấu giá 

a) Dưới 50 triệu đồng 5% giá trị tài sản bán được 

b) Từ 50 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 
2,5 triệu đồng + 1,5% phần giá  trị tài sản bán 

được quá 50 triệu đồng  

c) Từ trên 01 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 
16,75 triệu đồng + 0,2 % phần giá  trị tài sản 

bán được vượt 01 tỷ đồng   

d) Từ  trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng 
34,75 triệu + 0,15 % phần giá  trị tài sản bán 

được vượt 10 tỷ đồng  

e) Từ trên 20 tỷ đồng 

49,75 triệu đồng + 0,1 % phần giá  trị tài sản 

bán được vượt 20 tỷ đồng nhưng tổng số phí 

thu không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá 

2 
Trường hợp bán đấu giá tài sản không 

thành 

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày kết thúc 

phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, 

cơ quan thi hành án thanh toán cho tổ chức 

bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài 

sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại 

Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ  

II Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản (Đối với người tham gia đấu giá) 

  
(Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của 

tài sản bán đấu giá) 

1 Từ 20 triệu đồng trở xuống 50.000 đồng/hồ sơ 

2 Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 100.000 đồng/hồ sơ 

3 Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 150.000 đồng/hồ sơ 

4 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 đồng/ hồ sơ 

5 Trên 500 triệu đồng 500.000 đồng/ hồ sơ 
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Phụ lục II 

MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Quyết định số 37 /2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng) 

     
     

TT Nội dung thu Đơn vị tính 
Mức thu 

phí 
Ghi chú 

  

Mức thu đối với người tham gia đấu 

giá quyền sử dụng đất để được giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất 

    

Trường hợp 

cuộc đấu giá 

không tổ chức 

được thì tổ chức, 

cá nhân tham gia 

đấu giá tài sản 

được hoàn lại 

toàn bộ tiền phí 

tham gia đấu giá 

đã nộp trong 

thời hạn 02 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày dự kiến tổ 

chức phiên bán 

đấu giá 

1 

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất 

để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia 

đình, cá nhân (tính theo giá khởi điểm 

quyền sử dụng đất) 

    

a) Từ 200 triệu đồng trở xuống Đồng/ hồ sơ 100.000 

b) Từ trên 200 triệu đến 500 triệu đồng Đồng/hồ sơ 200.000 

c) Trên 500 triệu đồng Đồng/hồ sơ 500.000 

2 
Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất 

khác (tính theo diện tích đất) 
    

 - Từ 0,5 ha trở xuống Đồng/hồ sơ 1.000.000 

 - Từ trên 0,5 ha đến  2 ha Đồng/hồ sơ 3.000.000 

 - Từ trên 2 ha đến 5 ha Đồng/hồ sơ 4.000.000 

 - Từ trên 5 ha Đồng/hồ sơ 5.000.000 
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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: 38/2012/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 23  tháng 8  năm 2012 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến,  

giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

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

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

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 

2010 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 về 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; 

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

1097TTr-STC ngày 16 tháng 8 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng: 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; 

2. Các cơ quan, đơn vị có thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; 

3. UBND các quận, huyện; xã, phường; 

4. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, 

đoàn thể khác được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu, kế hoạch. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:  
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Nguồn ngân sách bố trí trong dự toán hằng năm theo phân cấp và nguồn thu hợp 

pháp khác được để lại theo quy định của các cơ quan, đơn vị. 

Điều 4. Trách nhiệm các cơ quan liên quan: 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên 

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

2. Các cơ quan, đơn vị áp dụng thực hiện việc chi tiêu theo đúng mức chi quy 

định tại Quyết định này và thực hiện thanh quyết toán theo quy định của chế độ kế toán 

hiện hành. 

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

ngày 01 tháng 8 năm 2012. 

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

Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

        KT. CHỦ TỊCH  

         PHÓ CHỦ TỊCH 
          

                           Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

( Kèm theo Quyết định số: 38 /2012/QĐ-UBND ngày 23  tháng 12 năm 2012  

của UBND thành phố Đà Nẵng ) 

    ĐVT: 1.000 đồng 

Stt Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 
Mức chi tối đa Ghi chú 

I 
Xây dựng và xét duyệt đề án, 

chương trình, kế hoạch 
      

1 Xây dựng đề cương      

Tùy theo quy mô, 

tính chất và nhiệm vụ 

của từng Chương 

trình, đề án 

a Xây dựng đề cương chi tiết Đề cương 500   

b 
Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương 

tổng quát  

Chương 

trình, đề án 
1.000   

2 
Xét duyệt đề án, chương trình, kế 

hoạch 
     

a Chủ tịch hội đồng  Người/buổi 200   

b Thành viên hội đồng, thư ký Người/buổi 150   

c Đại biểu được mời tham dự  Người/buổi 70   

d Nhận xét, phản biện của Hội đồng  Bài viết 200   

e Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng  Bài viết 150   

3 

Lấy ý kiến thẩm định đề án, 

chương trình, kế hoạch bằng văn 

bản của chuyên gia và nhà quản lý 

Bài viết 300 
Trường hợp không 

thành lập Hội đồng 

II 
Chi thực hiện đề án, Chương 

trình, kế hoạch  
     

1 

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên 

truyền viên, cộng tác viên, hoà giải 

viên 

     

a 

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật, cộng tác viên tham 

gia thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt 

chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, 

nhóm nòng cốt và tổ hoà giải cơ sở 

Người/buổi 200 

Tuỳ theo trình độ của 

báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp 

luật, tính chất nghiệp 

vụ phức tạp của từng 

đợt, buổi tuyên 

truyền, hướng dẫn 

b 

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ 

sách… phục vụ công tác hoà giải 

cơ sở 

Tổ/tháng 100   
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c Thù lao hòa giải cơ sở Vụ việc/tổ 100 

Căn cứ vào xác nhận 

của UBND xã về số 

vụ việc nhận hoà giải 

của tổ hoà giải cơ sở 

2 
Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo 

dục pháp luật 
     

 - 

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo 

dục pháp luật bằng tiếng dân tộc 

thiểu số 

Trang 60 

Tối thiếu mỗi trang 

phải đạt 300 từ của 

văn bản gốc 

3 

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt 

Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng 

cốt 

     

 - 

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên 

tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc 

bộ pháp luật 

Người/ngày 20 Không quá 1 ngày 

 - 

Chi tiền nước uống cho người dự 

sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, 

nhóm nòng cốt 

Người/buổi 5   

4 
Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu 

số, thuê người dẫn đường 
     

a 

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu 

số kiêm người dẫn đường (đối với 

trường hợp phải thuê ngoài) 

Ngày 

Tối đa 200% mức 

lương tối thiểu 

chung, tính theo 

lương ngày do Nhà 

nước quy định cho 

khu vực quản lý hành 

chính 

Chỉ áp dụng đối với 

hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

lưu động, sinh hoạt 

chuyên đề pháp luật, 

sinh hoạt Câu lạc bộ 

pháp luật, nhóm 

nòng cốt tại vùng 

núi cao, vùng sâu, 

vùng xa cần có 

người địa phương 

dẫn đường và người 

phiên dịch cho cán 

bộ thực hiện công 

tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

b 
Chi thuê người dẫn đường (không 

phải phiên dịch) 
Ngày 

Tối đa 130% mức 

lương tối thiểu 

chung, tính theo 

lương ngày do Nhà 

nước quy định cho 

khu vực quản lý hành 

chính 

5 Chi tổ chức các cuộc thi      

a 
Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả 

hướng dẫn và biểu điểm) 
Đề thi 

Thực hiện theo quy 

định của Liên tịch Bộ 

Tài chính, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

hướng dẫn mức chi 

xây dựng ngân hàng 

câu hỏi trắc nghiệm, 

tổ chức các kỳ thi cấp 

địa phương và cấp 

quốc gia 
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b 

Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban giám 

khảo), xét công bố kết quả cuộc thi 

(tối đa không quá 7 người) 

Người/ngày 150 
Tối đa không quá 5 

ngày  

c 
Chi bồi dưỡng cho thành viên ban 

tổ chức cuộc thi 
     

 - 
Chủ tịch, phó Chủ tịch, Thư ký, 

thành viên hội đồng thi  
Người/ngày 150   

d Chi giải thưởng       

  
* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp 

thành phố 
     

  - Giải nhất: 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    1.500   

  + Cá nhân   750   

  - Giải nhì 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    1.000   

  + Cá nhân   500   

  - Giải ba 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    800   

  + Cá nhân   400   

  - Giải khuyến khích 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    500   

  + Cá nhân    250   

  
* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp 

huyện 
     

  - Giải nhất: 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    1.000   

  + Cá nhân    600   

  - Giải nhì 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    800   

  + Cá nhân    500   

  - Giải ba 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    600   

  + Cá nhân    400   

  - Giải khuyến khích 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    400   

  + Cá nhân    200   

  * Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã      
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  - Giải nhất: 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    800   

  + Cá nhân    500   

  - Giải nhì 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    600   

  + Cá nhân    400   

  - Giải ba 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    400   

  + Cá nhân   250   

  - Giải khuyến khích 
Giải 

thưởng 
   

  + Tập thể    300   

  + Cá nhân    150   
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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: 39 /2012/QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 27  tháng 8  năm 2012 

      

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc  

đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ 

về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;  

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011  của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá 

hoạt động trên biển”; Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ 

Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo 

an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 965/TTr-

SNN ngày 03 tháng 8 năm 2012 về việc điều chỉnh nội dung Quy chế quản lý thông 

tin tàu cá và theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung điểm b, khoản 1, Điều 5 và khoản 2, Điều 6 Quy chế 

ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau: 

- Đối với điểm b, khoản 1, Điều 5: 

“b) Đối với tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra 

  - Giữ liên lạc và báo cáo ít nhất một ngày một lần cho các Đài thông tin Biên 

phòng Đà Nẵng trên tần số 9105 kHz về: Vị trí tàu, số lượng lao động, tình trạng hoạt 

động của tàu mình và tàu cá trong tổ; tình hình an ninh trên vùng biển tàu đang hoạt 

động. 
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- Liên lạc và báo cáo ít nhất một ngày một lần cho các Đài thông tin Chi cục 

Thuỷ sản Đà Nẵng trên tần số 7918 kHz về: Vị trí tàu, sản lượng khai thác, tình trạng 

hoạt động của tàu; đồng thời nhận các thông tin hỗ trợ cho khai thác hải sản”. 

- Đối với khoản 2, Điều 6: 

“2. Các Đài thông tin Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng 

 - Trực canh tự động nhận tin nhắn vị trí tàu 24/24 giờ, trên tần số 7918kHz. 

- Trực đàm thoại trên tần số 7918 kHz:  

+ Buổi sáng từ 08h00’ đến 09h00’  

+ Buổi chiều từ 14h00’ đến 15h00’ ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dung khác 

của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UB ngày 08 tháng 5 năm 

2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu 

cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng không bị điều chỉnh bởi Quyết định này 

vẫn có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và truyền thông; 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

                                           TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                        CHỦ TỊCH 
 

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

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

Số:40 /2012/QĐ-UBND  
 

Đà Nẵng, ngày  07 tháng 9  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công đối với Bộ đơn giá tại Quyết định số 

02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố  

và Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012  

của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về việc quy định mức lương tối thiểu chung; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 

2007 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập 

dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 

2003 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc 

phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản 

đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 499/TTr-

STNMT ngày 29 tháng 8 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh chi phí nhân công tại Bộ đơn giá đo đạc địa chính theo Quyết 

định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố và Bộ 

đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ 

địa chính theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng với mức lương tối thiểu 

chung là 730.000 đồng/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh K. 
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Hệ số điều chỉnh K được tính: K = mức lương tối thiểu chung theo quy định 

hiện hành/730.000 đồng. 

2. Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng với mức lương tối thiểu 

chung là 830.000 đồng/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh K. 

Hệ số điều chỉnh K được tính: K = mức lương tối thiểu chung theo quy định 

hiện hành/830.000 đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng đồng 

thời theo dõi, giám sát việc thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công đối với Bộ đơn giá 

theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND thành 

phố và Bộ đơn giá theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 

của UBND thành phố Đà Nẵng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố 

và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

       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: 41/2012/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày  07  tháng 9   năm 2012 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác 

 tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

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

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 

2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối 

với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 về nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2012; 

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

1143/TTr-STC ngày 30 tháng 8 năm 2012, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng là 50.000 đồng/ngày/người (Năm mươi ngàn đồng một người một ngày). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền 

giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân. 

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm 

quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 
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1. Chế độ bồi dưỡng quy định tại Quyết định này được tính theo ngày thực tế 

cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công 

dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc 

địa điểm tiếp công dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

2. Trường hợp các đối tượng được quy định tại điều 2 khi tham gia tiếp công dân 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa 

điểm tiếp công dân từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được 

hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm 

việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng của ngày.  

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách bố trí trong dự toán chi thường xuyên của đơn vị hằng năm và 

nguồn thu hợp pháp được để lại theo quy định của các cơ quan, đơn vị. 

Điều 5. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí 

Việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại 

Điều 5, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 

của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán 

bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh. 

Điều 6. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố 

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

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ 

ngày 01 tháng 8 năm 2012. 

Điều 8. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho Bạc Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện 

và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

  TM. 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 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 42/2012/QĐ-UBND 
 

         Đà Nẵng, ngày 20  tháng  9  năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư  

do Nhà nước đầu tư xây dựng 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 http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?do-

cid=18967&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=Luật Nhà ở - Luật số 

56/2005QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2006; 

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây 

dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 

71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây 

dựng Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản 

lý vận hành nhà chung cư; 

Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư 

do Nhà nước đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 59/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004 của UBND thành phố Đà 

http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18967&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18967&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18967&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18967&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
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Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc 

Công ty Quản lý nhà chung cư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      CHỦ TỊCH 

      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 CHẾ 

Quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước 

đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 42 /2012/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 9  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh 

1. Quy định quyền và trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý nhà chung cư và 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư. 

2. Quy chế này được áp dụng đối với loại nhà chung cư do nhà nước đầu tư xây 

dựng (hoặc có nguồn gốc từ nhà nước) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Sau đây gọi 

tắt là nhà chung cư) do Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố Đà Nẵng trực tiếp 

quản lý (Sau đây gọi là Công ty Quản lý nhà chung cư). 

3. Quy chế này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc quản lý và sử dụng nhà chung cư được quy định tại Quy chế này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Nhà chung cư do nhà nước đầu tư xây dựng” là nhà chung cư do nhà nước đầu 

tư vốn xây dựng hoặc hỗ trợ bằng quyền sử dụng đất.  

2. “Phần sở hữu riêng” trong nhà chung cư bao gồm: 

a) Phần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm diện tích ban công, lôgia gắn liền với 

căn hộ đó; 

b) Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng theo 

quy định của pháp luật; 

c) Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ, phần diện 

tích thuộc sở hữu riêng. 

3. “Phần sở hữu chung” trong nhà chung cư bao gồm: 

a) Phần diện tích nhà còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu 

riêng quy định tại Khoản 1 Điều này; 
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b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung 

trong nhà chung cư và các phần khác không thuộc sở hữu riêng của căn hộ; 

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhà nhưng được kết nối với nhà chung cư 

đó. 

4. “Chủ sở hữu nhà chung cư” là tổ chức, cá nhân đang sở hữu hợp pháp phần sở 

hữu riêng trong nhà chung cư (trường hợp căn hộ đã được bán). 

5. “Người sử dụng nhà chung cư” là tổ chức, cá nhân đang sử dụng hợp pháp phần 

sở hữu riêng trong nhà chung cư (trường hợp căn hộ đã đang cho thuê, thuê mua). 

6. “Hội nghị nhà chung cư” là Hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà 

chung cư. 

7. “Tổ tự quản nhà chung cư” là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư trong quá trình sử dụng nhà chung 

cư. 

8. “Nhà trưởng” là người đại diện cho Công ty quản lý nhà chung cư có trách 

nhiệm phối hợp với Tổ dân phố, Chính quyền địa phương và Công an khu vực để đảm 

bảo an ninh, trật tự tại chung cư; Theo dõi, phát hiện những trường hợp ở không đúng 

tên theo hợp đồng thuê nhà để báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý; Đôn đốc, nhắc nhở 

các hộ thực hiện tốt việc nộp tiền thuê nhà, giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện tốt nếp 

sống văn hóa, văn minh đô thị tại khu chung cư. 

9. “Quản lý vận hành nhà chung cư” bao gồm quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt 

động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện 

dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung 

hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư; cung cấp các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, thu 

gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm 

bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

 

Điều 3. Nội dung và nội quy quản lý sử dụng  

1. Nội dung quản lý sử dụng  

 a) Quản lý tình trạng sử dụng các căn hộ, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng có liên 

quan trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. 

 b) Quản lý lưu trữ hồ sơ nhà; duy tu, bảo trì nhà chung cư, công tác PCCC,... 

nhằm đảm bảo cho chung cư hoạt động bình thường và thực hiện việc cải tạo, phá dỡ 

nhà chung cư. 

c) Cung cấp hoặc phối hợp để cung cấp một số dịch vụ khác. 

2. Nội quy quản lý sử dụng  
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Mỗi nhà chung cư đều phải có Bản nội quy quy định việc quản lý sử dụng nhà 

chung cư với những nội dung chính như sau: 

- Trách nhiệm của đơn vị quản lý; 

- Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà chung cư; 

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư; 

- Các khoản phí, mức phí phải đóng góp dùng cho công tác quản lý vận hành, bảo 

trì nhà chung cư và các loại phí hợp lý khác; 

- Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và 

một số quy định khác; 

- Có sơ đồ xác định vị trí theo ký hiệu các căn hộ trong nhà chung cư. 

Điều 4. Hội nghị nhà chung cư 

1. Hội nghị nhà chung cư tổ chức ít nhất mỗi năm một lần và phải có trên 50% đại 

diện các chủ sử dụng trong nhà chung cư đó tham dự; đồng thời phải có sự tham gia 

của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư; đại diện Công ty Quản lý nhà chung cư, đại 

diện chính quyền, Công an phường, xã đóng tại địa bàn. Đối với các chung cư mới đưa 

vào sử dụng chưa bầu ra Tổ tự quản thì Công ty Quản lý nhà chung cư có trách nhiệm 

chủ trì Hội nghị lần đầu. Trong trường hợp cần thiết Tổ tự quản có thể triệu tập Hội 

nghị nhà chung cư đột xuất. 

2. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức nhằm: 

a) Bầu mới, bổ sung, thay đổi thành viên Tổ tự quản; 

b) Thông qua nội quy sử dụng và các quy định liên quan tới nội dung công việc 

quản lý nhà chung cư; 

c) Phối hợp và có ý kiến phản hồi đến Công ty Quản lý nhà chung cư các vấn đề 

có liên quan đến công tác quản lý hành chính nhà chung cư. 

Điều 5. Tổ tự quản nhà chung cư 

1. Mỗi khu nhà chung cư đồng bộ, khép kín, có ranh giới riêng biệt được thành 

lập một Tổ tự quản. 

2. Thành phần Tổ tự quản nhà chung cư gồm đại diện Công ty Quản lý nhà chung 

cư, các chủ sử dụng, Nhà trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố. Tổ tự quản nhà chung cư có 

thể được bầu từ 03 đến 09 thành viên tuỳ theo điều kiện cụ thể của khu nhà chung cư 

đó. Cơ cấu Tổ tự quản gồm 01 Tổ trưởng, 01 hoặc 02 Tổ phó, trong đó có 01 Tổ phó 

là thành phần do đơn vị quản lý nhà chung cư cử tham gia.  

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ tự quản:  

a) Kiểm tra, đôn đốc người sử dụng nhà chung cư thực hiện đúng Bản nội quy 

quản lý sử dụng và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư;  

b) Định kỳ 03 tháng thông báo tình trạng sử dụng căn hộ của các chủ sở hữu, chủ 

sử dụng về Công ty Quản lý nhà chung cư và chính quyền địa phương sở tại để biết và 
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quản lý; 

c) Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong nhà chung cư; 

d) Theo dõi giám sát việc thực hiện bảo hành, bảo trì nhà chung cư theo đúng quy 

định; 

đ) Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản 

lý sử dụng để phản ánh với Công ty Quản lý nhà chung cư, các cơ quan chức năng, tổ 

chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết; 

e) Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống 

văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong khu chung cư được giao quản lý; 

g) Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao; 

h) Chủ trì Hội nghị nhà chung cư; 

i) Xây dựng Nội quy sử dụng nhà chung cư phù hợp với tình hình, điều kiện cụ 

thể của nhà chung cư và các quy định của Quy chế này để trình Hội nghị nhà chung 

xem xét, thông qua;  

k) Được hưởng phụ cấp trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt 

động theo quy định; 

l) Không được tự tổ chức các bộ phận dưới quyền hoặc tự bãi miễn hoặc bổ sung 

thành viên Tổ tự quản. 

4. Tổ tự quản hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. 

5. Trong vòng 15 ngày kể từ khi Hội nghị nhà chung cư bầu Tổ tự quản, Tổ tự 

quản có trách nhiệm đăng ký với Công ty Quản lý nhà chung cư để được công nhận. 

Trong vòng 15 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đăng ký của Tổ tự quản nhà chung 

cư, Công ty Quản lý nhà chung cư phải ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ hoạt động 

của Tổ tự quản tối đa là 03 năm. 

Điều 6. Kinh phí quản lý vận hành và đối tượng đóng góp 

1. Kinh phí quản lý vận hành gồm: 

a) Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung là kinh phí cần thiết để thực hiện 

công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng, bảo trì và khai thác, vận hành hệ thống trang thiết 

bị phần sở hữu chung trong nhà chung cư. Khoản kinh phí này được xác định và tính 

luôn vào trong giá tiền thuê nhà trên nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí để thực hiện. 

Công ty Quản lý nhà chung cư có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cụ thể trình UBND 

thành phố phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện; 

b) Các loại phí như: phí giữ xe; phí vệ sinh,... được thực hiện theo Thông tư số 

97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 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 

và các văn liên quan của UBND thành phố quy định; 
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c) Các loại phí dịch vụ không thường xuyên như chi phí sử dụng điện thoại công 

cộng, thuê trông giữ tài sản và các chi phí khác (nếu có) do bên cung cấp và bên sử 

dụng tự thoả thuận. 

2) Đối tượng đóng góp là chủ sở hữu và người sử dụng trong nhà chung cư đó. 

Điều 7. Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư 

1. Kinh phí nêu tại Điểm a) Khoản 1 của Điều 6 được giao cho Công ty Quản lý 

nhà chung cư để quản lý sử dụng. 

2. Kinh phí nêu tại Điểm b) Khoản 1 của Điều 6 được hạch toán riêng và được bù 

đắp vào chi phí quản lý vận hành nhà chung cư. 

3. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm nộp theo định kỳ hàng 

tháng, quý theo quy định; 

 

Chương III 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ NHỮNG 

HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng 

a) Được quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung theo quy định; 

b) Được cải tạo, sửa chữa nhỏ, thay thế, bổ sung trang thiết bị trong phạm vi sở 

hữu riêng sau khi có đơn gửi cho Công ty Quản lý nhà chung cư và được chấp thuận 

bằng văn bản; 

c) Yêu cầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội dung liên 

quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư; 

d) Chấp hành nội quy, quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư; thực hiện đúng 

các quy định về phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự; 

phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong nhà chung cư; 

đ) Chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội nghị nhà chung cư; 

e) Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng; đóng góp đầy 

đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì phần sở hữu chung và các khoản 

kinh phí khác phải nộp theo quy định của Quy chế này;  

g) Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc vận hành và bảo 

trì phần sở hữu chung nhà chung cư; 

h) Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu chung 

hoặc phần sở hữu riêng bị hư hỏng do mình gây ra; 

i) Được tham gia hội nghị nhà chung cư và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Hội nghị nhà chung cư; đóng góp ý kiến cho Công ty quản lý nhà chung cư 

hoặc Tổ tự quản trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư. 
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Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư 

1. Những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 23 của Quyết định số 

08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy 

chế Quản lý sử dụng nhà chung cư. 

2. Những hành vi bị nghiêm cấm phải được ghi rõ tại Hợp đồng và Bản nội quy 

quản lý sử dụng nhà chung cư. Công ty Quản lý nhà chung cư, Tổ tự quản thông báo 

trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

quản lý nhà chung cư trên địa bàn thành phố. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế này. 

Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp quận 

1. Phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty quản lý nhà chung cư kiểm tra định kỳ 06 

tháng một lần, đột xuất tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn quản lý; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.  

2. Thực hiện cưỡng chế các trường hợp vi phạm theo quy định. 

3. Phòng cảnh sát PC&CC của quận có trách nhiệm phối hợp với Công ty Quản 

lý nhà chung cư tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý các tồn tại trong công tác PCCC; tổ 

chức diễn tập phương án chữa cháy, bảo vệ liên quan đến cháy, nổ; tham gia khắc phục 

nguy cơ phát sinh cháy, nổ.  

4. Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp với Công ty Quản lý nhà chung cư tiến 

hành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại 

các khu chung cư. 

Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp phường  

1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hiểu và chấp hành các quy định 

của Quy chế này và pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. 

2. Phối hợp với Công ty Quản lý nhà chung cư, Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật 

tự tại các chung cư đóng trên địa bàn quản lý; kiểm tra, xử lý và tham gia cưỡng chế 

các trường hợp vi phạm theo quy định. 

3. Thành lập các tổ dân phố trong các khu chung cư. 

4. Quản lý hành chính đối với các khu chung cư trên địa bàn quản lý. 

Điều 13. Trách nhiệm của Công ty Quản lý nhà chung cư 

1. Thực hiện việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo sự phân công của UBND 

thành phố và theo nội dung Quy chế này. 
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2. Phối hợp với Tổ tự quản, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên kiểm 

tra định kỳ 06 tháng một lần, đột xuất tình trạng sử dụng các căn hộ tại các khu chung 

cư đang quản lý, báo cáo về Sở Xây dựng, UBND thành phố.  

3. Kiến nghị UBND thành phố thu hồi các căn hộ sử dụng không đúng mục đích 

hoặc sử dụng không đúng đối tượng. 

4. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý vận hành trang thiết bị 

cho bộ phận phụ trách và người sử dụng; thường xuyên kiểm tra, khắc phục các sự cố 

liên quan đến công tác duy tu, sửa chữa và bảo trì công trình nhằm đảm bảo chất lượng 

và an toàn sử dụng cho công trình. 

5. Cử cán bộ tham gia và ra Quyết định công nhận kết quả bầu Tổ tự quản nhà 

chung cư theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 của Quy chế này. 

6. Phối hợp với đơn vị cấp điện, cấp nước để thực hiện việc ngừng cung cấp điện 

nước đối với các hộ không thực hiện việc đóng góp các khoản thu theo quy định hoặc 

cố ý vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư. 

7. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp ổn định và đảm bảo an ninh trật 

tự và an toàn xã hội tại các khu chung cư, xử lý vi phạm đối với các hành vi bị nghiêm 

cấm quy định tại Quy chế này. 

8. Thông báo kịp thời những thay đổi trong quá trình quản lý sử dụng nhà chung 

cư (nếu có) cho chính quyền địa phương các cấp. 

9. Xây dựng nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư. 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, các 

cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND 

thành phố xem xét, quyết định việc sửa đổi bổ sung cho phù hợp./. 

                     

  

 

 

    TM.UỶ 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: 43/2012/QĐ-UBND 
 

         Đà Nẵng, ngày  20  tháng 9  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên 

tập trung 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 quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về 

một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các 

cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người 

có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường 

đại học và cao đẳng đến năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên 

của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; 

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân 

khu công nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên 

tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

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 Xây dựng; Giám đốc 

Quỹ đầu tư phát triển, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận: Liên 

Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Tổng Giám đốc Liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công 
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ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá sinh viên 

DMC-579, Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 
 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      CHỦ TỊCH 

      Văn Hữu Chiến 



   

71 CÔNG BÁO/Số 17 + 18 + 19 + 20/Ngày 10-10-2012  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 QUY CHẾ 

Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  43  /2012/QĐ-UBND 

ngày  20  tháng 9  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chế này quy định việc quản lý, cho thuê, vận hành và khai thác Ký túc xá 

sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Quy chế này áp dụng đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (gọi 

chung là sinh viên) tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy 

nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi chung là cơ sở đào tạo) có nhu cầu ở Ký túc 

xá (sau đây viết tắt là KTX) và các tổ chức có liên quan đến việc quản lý, vận hành, 

khai thác KTX sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Đối tượng được thuê phòng ở KTX sinh viên 

1. Đối tượng: Là sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng có nhu cầu ở KTX. Việc sắp xếp chỗ ở trong KTX được thực hiện theo 

thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Sinh viên ngoại tỉnh; 

b) Sinh viên mà gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo theo quy định của Nhà 

nước; 

c) Sinh viên học giỏi; 

d) Sinh viên năm đầu tiên. 

Trong trường hợp có nhiều sinh viên cùng thuộc diện ưu tiên nêu trên thì tiếp tục 

xét duyệt theo thứ tự sau:  
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a) Sinh viên là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, 

bệnh binh; 

b) Sinh viên là con Liệt sỹ; 

c) Sinh viên là con thương binh và bệnh binh đã xếp hạng (xét theo thứ tự xếp 

hạng);  

d) Sinh viên là người dân tộc thiểu số; 

đ) Sinh viên nữ. 

2. Đối tượng khác: Việc bố trí vào ở KTX sinh viên ngoài các đối tượng nêu trên 

phải được UBND thành phố phê duyệt cụ thể. 

Điều 4. Hồ sơ thuê phòng KTX sinh viên 

Hồ sơ được lập thành 01 (một) bộ, bao gồm các giấy tờ sau: 

1. Đơn thuê phòng KTX (theo mẫu đính kèm). 

2. Giấy tờ chứng minh thuộc diện đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 3 Quy 

chế này (nếu có). 

3. Hợp đồng thuê ở KTX sinh viên (theo mẫu). 

4. Bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên. 

Trung tâm Quản lý KTX sinh viên có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về các giấy 

tờ liên quan cho từng đối tượng cụ thể để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. 

Điều 5. Trình tự cho thuê ở KTX sinh viên 

1. Cơ sở đào tạo thông báo cho sinh viên biết tại các kỳ thi tuyển sinh và trong 

giấy báo nhập học về các thông tin liên quan đến việc thuê phòng ở tại các khu KTX 

sinh viên trên địa bàn thành phố. 

2. Trung tâm Quản lý KTX sinh viên có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở đào 

tạo và trên phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm, số lượng chỗ ở, địa chỉ nhận 

đơn và thời hạn nhận đơn. 

3. Sinh viên có nhu cầu thuê phòng ở tại KTX gửi đơn đề nghị có xác nhận của cơ 

sở đào tạo hoặc kèm theo giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên (nếu có) đến Trung 

tâm quản lý KTX sinh viên để được xem xét cho thuê.  

4. Trung tâm quản lý KTX sinh viên tiếp nhận hồ sơ, sắp xếp danh sách sinh viên 

theo thứ tự ưu tiên để thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê phòng ở tại KTX đảm bảo 

đúng đối tượng và điều kiện theo quy định tại Quy chế này. 

Điều 6. Tổ chức quản lý vận hành KTX sinh viên 

1. UBND thành phố có quyết định giao cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố tiếp 

nhận, quản lý toàn bộ tài sản KTX sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố. 
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2. Sở Xây dựng ký hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công 

ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 579 (gọi là Liên danh DMC-579) để quản lý, vận hành 

khai thác KTX sinh viên.  

3. Liên danh thành lập Trung tâm Quản lý KTX sinh viên để trực tiếp quản lý, vận 

hành, khai thác, bảo trì KTX và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

4. Trung tâm quản lý KTX sinh viên bổ nhiệm cán bộ quản lý nhà (Trưởng nhà, 

Phó trưởng nhà) thuộc Trung tâm theo từng khu phù hợp. 

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Trung tâm Quản lý KTX sinh viên 

1. Trực tiếp thực hiện cho thuê, vận hành khai thác (bao gồm nhà ở, công trình hạ 

tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, các công trình dịch vụ phục vụ trong KTX). 

2. Phải tiếp nhận hồ sơ sinh viên có nhu cầu đăng ký vào ở KTX theo đúng đối 

tượng, điều kiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 3 Quy chế này và sắp xếp chỗ ở 

cho sinh viên. Sau mỗi đợt tiếp nhận lập danh sách cụ thể số sinh viên được bố trí thuê 

KTX báo cáo cho Sở Xây dựng. 

3. Ký kết hợp đồng cho thuê theo đúng danh sách đã được xét duyệt và cấp thẻ ra 

vào KTX cho sinh viên, thu tiền thuê phòng ở và tiền cược theo quy định, chấm dứt, 

thanh lý hợp đồng cho thuê phòng ở và trả lại tiền cược theo đúng quy định của pháp 

luật về nhà ở hoặc những trường hợp sinh viên không còn là đối tượng thuê phòng ở. 

4. Xây dựng và ban hành nội quy KTX sinh viên, thông báo công khai để sinh viên 

thuê phòng ở và các tổ chức, cá nhân liên quan biết kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

nội quy. 

5. Trực tiếp thực hiện hoặc ký kết với tổ chức, cá nhân để cung cấp các dịch vụ 

trong khu KTX sinh viên. 

6. Khai thác kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn 

thu bù đắp chi phí quản lý vận hành, bảo trì KTX sinh viên theo quy định của pháp 

luật. 

7. Đề xuất với đơn vị chủ quản về kế hoạch bảo trì KTX, báo cáo Sở Xây dựng 

xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện việc bảo trì KTX sinh viên theo quy định. 

8. Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo Trưởng nhà kiểm tra việc ăn ở, sinh hoạt của sinh 

viên; phối hợp với các đoàn thể trong cơ sở đào tạo, địa phương tổ chức các hoạt động 

phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần cho sinh viên. 

9. Tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên và tổ chức trực trong khu KTX 24 giờ 

trong ngày. 

10. Xây dựng các Quy chế phối hợp với cơ quan y tế, công an, cơ sở đào tạo và 

chính quyền địa phương để thực hiện các công tác về phòng chống dịch bệnh, phòng 

cháy, chữa cháy và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho khu KTX. 

11. Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm gửi báo cáo về tình hình quản lý vận 

hành KTX sinh viên cho các cơ quan quản lý có liên quan. 
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12. Thuê cơ quan tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. 

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Trưởng nhà sinh viên 

1. Tuyên truyền, vận động sinh viên chấp hành nội quy sử dụng KTX, ngăn ngừa 

và báo cáo kịp thời với Trung tâm Quản lý KTX sinh viên để có biện pháp xử lý các 

trường hợp vi phạm xảy ra trong khu KTX sinh viên. 

2. Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và hoạt động văn hoá, thể 

dục thể thao trong KTX sinh viên. 

3. Định kỳ hàng tháng có trách nhiệm báo cáo với Trung tâm Quản lý KTX sinh 

viên về tình hình chung và phản ánh những kiến nghị, đề xuất của sinh viên về những 

vấn đề liên quan đến quản lý vận hành KTX. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên  

1. Quyền của sinh viên 

a) Được sử dụng phòng ở và các trang thiết bị kèm theo đúng hợp đồng thuê; 

b) Yêu cầu Trung tâm Quản lý KTX sinh viên sửa chữa kịp thời những hư hỏng 

của phòng ở; 

c) Được gia hạn hợp đồng hoặc ký tiếp hợp đồng thuê phòng ở nếu vẫn thuộc đối 

tượng và có đủ điều kiện được bố trí thuê phòng ở KTX sinh viên; 

d) Tham gia các hoạt động, thể thao, văn hoá trong khu KTX. 

2. Nghĩa vụ của sinh viên 

a) Thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng; 

b) Sử dụng nhà ở đúng mục đích, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, các trang 

thiết bị của phòng ở và có trách nhiệm trả tiền để sửa chữa những hư hỏng, bồi thường 

thiệt hại do mình gây ra; 

c) Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng, thanh toán đầy đủ đúng 

thời hạn các chi phí sử dụng điện, nước và các dịch vụ khác (nếu có); 

d) Chấp hành đầy đủ những quy định trong nội quy sử dụng KTX sinh viên; 

đ) Nộp tiền cược theo quy định; 

e) Trả lại chỗ ở cho Trung tâm Quản lý KTX sinh viên khi chấm dứt hợp đồng 

thuê theo quy định và nhận lại tiền cược. 

Điều 10. Quy định về quản lý vận hành KTX sinh viên 

1. Nguyên tắc quản lý vận hành: 

a) KTX sinh viên phải được quản lý chặt chẽ trong quá trình quản lý, vận hành, 

sử dụng đúng mục đích; 

b) Đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh môi trường trong KTX sinh viên; 

c) Các trang thiết bị của phòng ở sinh viên gồm giường, tủ gắn liền với giường, 

bàn, ghế (nhựa) đảm bảo về yêu cầu ở, học tập, sinh hoạt bình thường của sinh viên; 
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d) Trường hợp Trung tâm Quản lý KTX sinh viên trực tiếp thu phí sử dụng các 

dịch vụ hạ tầng như căn tin, trông giữ tài sản, internet,… thì phải đảm bảo nguyên tắc 

không nhằm mục đích kinh doanh trong hoạt động thu phí này. 

2. Khai thác vận hành KTX sinh viên: 

a) Trung tâm Quản lý KTX sinh viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc khai 

thác vận hành KTX sinh viên. Việc khai thác vận hành KTX sinh viên phải đảm bảo 

nguyên tắc sử dụng đúng mục đích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, ăn, ở 

của sinh viên. 

b) Đối với các diện tích được phép kinh doanh trong KTX sinh viên thì tổ chức 

kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Doanh thu được từ hoạt động kinh doanh 

này được dùng để bù đắp cho chi phí quản lý vận hành và bảo trì KTX sinh viên. 

3. Bảo hành KTX sinh viên: 

Việc bảo hành KTX sinh viên được thực hiện theo cam kết trong hợp đồng giữa 

chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng, đơn vị cung ứng thiết bị và đảm bảo theo quy 

định tại Điều 74 của Luật Nhà ở. 

4. Bảo trì KTX sinh viên: 

Bảo trì nhà ở bao gồm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa 

lớn và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của KTX sinh viên. Việc bảo trì được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng. 

Nguồn kinh phí bảo trì công trình được quản lý ở tài khoản mở tại Ngân hàng 

thương mại trên địa bàn thành phố do Quỹ đầu tư phát triển làm chủ tài khoản. 

5. Lưu trữ hồ sơ KTX sinh viên: 

a) Quỹ đầu tư phát triển và Sở Xây dựng lưu trữ tại mỗi đơn vị 01 bộ hồ sơ KTX 

sinh viên theo đúng quy định do cơ quan điều hành dự án bàn giao; 

b) Trung tâm Quản lý KTX sinh viên có trách nhiệm lưu trữ bản sao bản vẽ hoàn 

công và các hồ sơ có liên quan đến quá trình quản lý vận hành, bảo hành và bảo trì 

KTX.  

Điều 11. Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng KTX sinh viên 

1. Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng KTX sinh viên. 

2. Đưa người khác vào ở trong phòng ở của mình, tiếp khách trong phòng quá giờ 

quy định. 

3. Tạo ra hoặc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, pháo nổ, chất nổ, chất gây cháy, 

hoá chất độc hại; tạo ra hoặc tàng trữ, sử dụng dưới mọi hình thức các chất ma tuý và 

các chế phẩm độc hại. 

4. Tàng trữ, lưu hành hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc và 

các văn hoá phẩm có nội dung không lành mạnh theo quy định của pháp luật. 
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5. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, mại dâm dưới bất cứ hình 

thức nào. 

6. Có tác phong, hành động thiếu văn hoá; tụ tập gây rối ảnh hưởng đến an ninh 

trật tự dưới bất kỳ hình thức nào; gây ô nhiễm môi trường; gây tiếng ồn vượt quá mức 

quy định.  

7. Phá hoại hoặc tự ý sử dụng diện tích sử dụng chung, tài sản công trong khu 

KTX trái mục đích quy định. 

8. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trái phép trong 

khu KTX. 

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Quy chế này thì được 

khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Các hành vi vi phạm Quy chế này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về 

xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng nhà ở. 

3. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với các quy định về cho thuê, quản 

lý vận hành nhà ở KTX sinh viên thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính 

hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người có hành vi vi phạm nếu gây thiệt hại về vật 

chất thì phải bồi thường. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của KTX sinh viên 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quản lý, vận hành, khai thác KTX 

sinh viên, kiến nghị UBND thành phố về biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm. 

3. Phối hợp với các cơ sở đào tạo để kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan đến 

việc quản lý, vận hành KTX sinh viên thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc thẩm định đơn giá cho thuê 

phòng ở và giá các loại dịch vụ trong khu KTX sinh viên, tổng hợp trình UBND thành 

phố phê duyệt. 

5. Theo dõi, xử lý các vấn đề về bảo hành, bảo trì KTX sinh viên nhằm đảm bảo 

chất lượng và hiệu quả sử dụng. 

6. Định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình quản lý, vận hành, khai thác KTX sinh 

viên báo cáo với UBND thành phố. 

Điều 14. Trách nhiệm của Liên danh DMC-579 
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1. Tiếp nhận tài sản và chỉ đạo việc tổ chức quản lý vận hành, bảo trì và sử dụng 

tài sản KTX sinh viên theo đúng nội dung hợp đồng ký kết với Quỹ đầu tư phát triển 

và quy định pháp luật hiện hành. 

2. Chỉ đạo Trung tâm Quản lý KTX sinh viên xây dựng ban hành nội quy, quy chế 

quản lý nội bộ, việc sử dụng, vận hành khai thác KTX thực hiện theo đúng hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng và Quy chế này. 

3. Chịu trách nhiệm bảo trì, đảm bảo công trình vận hành ổn định, bình thường. 

Việc bảo trì công trình phải tuân theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

4. Phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển thành phố xây dựng đơn giá cho thuê phòng 

ở, giá các loại dịch vụ trong KTX sinh viên gửi Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình 

UBND thành phố phê duyệt. 

5. Báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất cho Sở Xây dựng, Quỹ đầu tư phát 

triển thành phố về tình hình quản lý, vận hành, khai thác KTX sinh viên. 

6. Khi kết thúc năm hoạt động nộp cho Quỹ báo cáo quyết toán tài chính theo đúng 

chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước. 

Điều 15. Trách nhiệm của Quỹ đầu tư phát triển 

1. Tiếp nhận tài sản KTX sinh viên sau khi đã hoàn thành từ cơ quan điều hành dự 

án của thành phố để bàn giao cho Liên danh DMC-579 đưa vào sử dụng. 

2. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản KTX sinh viên 

đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả, báo cáo đề xuất UBND thành phố xử lý các vấn 

đề phát sinh. 

3. Phối hợp với Liên danh DMC-579 xây dựng đơn giá cho thuê phòng ở, giá các 

loại dịch vụ trong KTX sinh viên gửi Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND 

thành phố phê duyệt. 

4. Thực hiện thu hồi phần vốn thành phố đầu tư trang thiết bị. 

5. Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo UBND thành phố về tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản KTX sinh viên. 

6. Kiểm tra tình hình thu chi tại Trung tâm quản lý KTX sinh viên đảm bảo thực 

hiện thu đúng, thu đủ, chi hợp lý nhằm đảm bảo giá cho thuê phòng ở KTX với mức 

thấp nhất có thể. 

Điều 16. Trách nhiệm của Công an thành phố 

1. Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Trung tâm quản lý KTX sinh 

viên trong việc thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo 

an ninh trật tự và các vấn đề khác có liên quan trong KTX sinh viên.  

2. Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an. 

Điều 17. Trách nhiệm của UBND các quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn 
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Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường có KTX sinh viên thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của KTX sinh viên, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan của thành phố xử lý các vấn đề phát sinh. 

Điều 18. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo 

1. Thông báo cho sinh viên thuộc Trường quản lý biết về điều kiện thuê phòng ở 

KTX sinh viên của thành phố. 

2. Xác nhận vào đơn thuê phòng ở KTX sinh viên theo mẫu ban hành theo quy 

định tại Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng. 

3. Phối hợp với Trung tâm quản lý KTX sinh viên trong công tác quản lý sinh viên 

và xử lý các vấn đề phát sinh.  

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương gửi ý kiến về Sở Xây 

dựng để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 

                     

  

 

 

      TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH 

   

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

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

Số: 44/2012/QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 21  tháng  9  năm 2012 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

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

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 

2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1127/TTr-STC ngày 28 tháng 8 năm 

2012, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2  

 “4. Hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo 

ghép thửa cho các hộ liền kề: 

 a) Đối với rẻo đất có diện tích dưới 20 m2: bằng 1,5 lần giá đất quy định hàng 

năm 
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 b) Đối với rẻo đất có diện tích từ 20 m2 đến 40 m2: bằng 2,0 lần giá đất quy định 

hàng năm 

 c) Đối với rẻo đất có diện tích trên 40 m2: 

 - Nếu rẻo đất có hình dạng vuông vức, chiều dài các cạnh từ 3m trở lên: bằng 

2,5 lần giá đất quy định hàng năm; 

 - Nếu rẻo đất có hình dạng không vuông vức, chiều dài một trong các cạnh nhỏ 

hơn 3m: bằng 2,0 lần giá đất quy định hàng năm; 

 Trường hợp vị trí rẻo đất ở những đường chưa quy định giá đất trong bảng giá 

đất hàng năm thì lấy theo giá đất của đường gần nhất đã đặt tên, có cùng mặt cắt đã 

được quy định giá đất.   

 Đối với các rẻo đất bị che khuất, sau vệt 25m, ở các vị trí ngã ba, ngã tư, có 3 

mặt tiền trở lên thì nhân thêm các hệ số theo quy định cua UBND thành phố. 

 2. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 

“Sau khi UBND thành phố có chủ trương xác định giá đất rẻo để ghép thửa cho 

các hộ liền kề thì Công ty Quản lý và Khai thác Đất căn cứ vị trí, hình dạng, kích thước, 

diện tích của từng rẻo đất; giá đất ở do UBND thành phố quy định hàng năm và các hệ 

số điều chỉnh giá đất rẻo để tính toán, xác định giá đất cụ thể cho từng rẻo đất, báo cáo 

Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Trường hợp rẻo 

đất có vị trí đặc biệt, có nhiều phương án tính toán, xác định giá đất, chưa có sự thống 

nhất giữa Sở Tài chính và Công ty Quản lý và Khai thác Đất, không phù hợp với giá 

đất thị trường thì Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp của Hội đồng Thẩm 

định giá đất để đề xuất, trình UBND thành phố phê duyệt”. 

 Điều 2. Điều khoản thi hành 

 1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký  

 2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên 

và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện; Trưởng phòng Tài chính các quận, huyện; Chi cục trưởng 

Chi cục thuế các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; các tổ chức và cá nhân 

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

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có gì vướng mắc, phát 

sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo 

Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi cho phù hợp./. 

                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                               CHỦ TỊCH 
 

                                                               Văn Hữu Chiến 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 7094/QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Đà Nẵng, ngày 30  tháng 8   năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 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 Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1026/STP-PB&TDTHPL 

ngày 16 tháng 8 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND thành phố, các cơ quan 

thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Thủ trưởng các 

ngành, đoàn thể của thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các 

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

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                  CHỦ TỊCH 

  Văn Hữu Chiến 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:7094 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 8  năm 2012) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất, 

đồng bộ và hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành, đoàn thể, 

địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là PBGDPL), tăng 

cường quản lý nhà nước về PBGDPL trên địa bàn thành phố. 

1.3. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến cơ bản, 

bền vững trong công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

2. Yêu cầu 

 2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn 

hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực 

hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2.2. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ 

nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan thành 

viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, UBND các quận, 

huyện tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 
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b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, 

huyện. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2012. 

1.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL. 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố 

và các quận, huyện. 

- Đối tượng tập huấn: Báo cáo viên pháp luật thành phố và quận, huyện; công 

chức cơ quan tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; tổ chức pháp chế của cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật: Quý III, IV 

năm 2012 và quý I năm 2013. 

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL: Định kỳ 

hằng năm. 

1.3. Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối 

tượng, địa bàn: biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; phối hợp với 

các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến 

Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL thành phố, UBND các quận, huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2012 và năm 2013. 

2. Tổ chức rà soát văn bản pháp luật hiện hành về PBGDPL thuộc thẩm 

quyền ban hành; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ để phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

2.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

2.2. Các cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể của thành phố, UBND các 

quận, huyện, cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản pháp luật về PBGDPL. 

2.3. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2012. 

3. Quan tâm rà soát, kiện toàn, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác PBGDPL phù hợp 
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với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 38 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

3.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

3.2. Cơ quan, tổ chức thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, 

huyện. 

3.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và các quận, 

huyện; sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng để phù 

hợp với các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  

4.1. Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành 

phố (Sở Tư pháp) và cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL các quận, huyện 

(Phòng Tư pháp). 

4.2. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan là thành viên Hội đồng phối hợp 

PBGDPL thành phố và các quận, huyện. 

4.3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012 và quý I năm 2013. 

5. Kiểm tra và sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

5.1. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

một số sở, ngành, địa phương phục vụ sơ kết 03 năm thực hiện Luật. 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện. 

c) Đối tượng kiểm tra: Một số sở, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện. 

d) Thời gian thực hiện: Quý I, quý II năm 2015. 

5.2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật.  

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố, UBND các quận, huyện. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn 

thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; 
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theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

2. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các tổ chức, đơn vị có liên 

quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực phối hợp với 

Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, chương trình, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, 

định kỳ báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện Luật.  

3. Giao Đài Phát thanh – Truyền hình, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử 

thành phố tích cực thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài để đăng tải, giới 

thiệu nội dung Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.   

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố 

tham mưu UBND thành phố bố trí đủ kinh phí để các sở, ngành, UBND các quận, 

huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, thực hiện trong Kế hoạch này đảm 

bảo hiệu quả, tiết kiệm./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN     

 CHỦ TỊCH 

 

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

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

              Số : 7212 /QĐ-UBND                          Đà Nẵng, ngày 05  tháng 9 năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác 

phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

thoát nước đô thị và khu công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc thành lập Tổ công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 121/TB-UBND ngày 

20 tháng 7 năm 2012 về Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc 

Tuấn tại cuộc họp xử lý ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 896/TTr-SXD ngày 31/8/2012 về 

việc phê duyệt Quy chế hoạt động Tổ công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác 

phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Tổ trưởng Tổ công tác 

phòng chống ngập úng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên 

và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải; 

Giám đốc Công ty Quản lý Cầu đường; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết 

định thực hiện./. 

 
    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 
 

       Nguyễn Ngọc Tuấn 
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                 UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

QUY CHẾ 
 

Hoạt động Tổ công tác phòng chống ngập úng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 7212 /QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

NHIỆM VỤ CỦA TỔ CÔNG TÁC 

Điều 1. Tổ công tác phòng chống ngập úng (gọi tắt là Tổ công tác) có nhiệm vụ 

tham mưu đề xuất, thẩm định các giải pháp xử lý ngập úng trên địa bàn thành phố; giúp 

UBND thành phố trong việc giám sát và chỉ đạo, điều hành thực hiện xử lý ngập úng, 

đảm bảo tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu đề ra. 

Chương II 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CÔNG TÁC 

Điều 2. Tổ trưởng Tổ công tác (Lãnh đạo Sở Xây dựng) chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng toàn bộ hoạt động của Tổ công tác và các nhiệm 

vụ sau: 

1. Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ công tác. 

2. Chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Tổ công tác. 

3. Phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn các quận: 

Cẩm Lệ, Liên Chiểu; huyện Hòa Vang. 

4. Chủ trì, kiểm tra công tác phòng ngừa và xử lý ngập úng các dự án do Sở 

Xây dựng làm chủ đầu tư. 

5. Tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý những vấn đề vượt thẩm 

quyền. 

Điều 3. Tổ phó Tổ công tác (Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải) chịu trách nhiệm 

trước Tổ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ sau: 

1. Chủ trì, kiểm tra công tác phòng ngừa và xử lý ngập úng đối với các công 

trình thuộc Dự án cơ sở Hạ tầng ưu tiên và các dự án do Sở Giao thông vận tải làm Chủ 

đầu tư. 

2. Phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn các quận: 

Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê. 
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3. Trực tiếp chỉ đạo Công ty Quản lý Cầu đường thường xuyên kiểm tra, báo 

cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống ngập úng. 

4. Ký các văn bản và thực hiện các công việc do Tổ trưởng ủy quyền khi cần 

thiết. 

Điều 4. Tổ phó Tổ công tác (Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách 

nhiệm trước Tổ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ 

sau: 

1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện nạo vét, khơi thông 

cống rãnh theo chủ trương của UBND thành phố. 

2. Phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn quận Hải 

Châu. 

3. Trực tiếp xử lý, chỉ đạo Công ty TN&XLNT triển khai công tác nạo vét, khơi 

thông các tuyến cống trên địa bàn thành phố do Công ty TN&XLNT đang vận hành 

khai thác. 

4. Ký các văn bản và thực hiện các công việc do Tổ trưởng ủy quyền khi cần 

thiết. 

Điều 5. Các thành viên trong Tổ công tác 

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ được phân công và 

các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Đại diện Văn phòng UBND thành phố 

Tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND thành phố tất cả các vấn đề liên quan đến 

ngập úng mà các đơn vị liên quan trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

2. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, kiểm tra công tác phòng ngừa và xử lý ngập úng các dự án, công trình 

do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư hoặc quản lý. 

3. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Theo dõi, tham mưu đề xuất công việc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư 

đối với các dự án, nguồn kinh phí thực hiện các công việc xử lý ngập úng. 

4. Đại diện Sở Tài chính 

Theo dõi, đề xuất xử lý công việc liên quan đến tài chính, kinh phí đối với các 

dự án xử lý ngập úng. 

5. Đại diện UBND các quận, huyện 

- Kiểm tra, đề xuất các giải pháp chống ngập úng đồng thời theo dõi, đôn đốc 

tình hình xử lý ngập úng các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt và chưa 

được đầu tư hệ thống thoát nước trên địa bàn đơn vị quản lý. 
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- Đối với những khu vực đã bàn giao đưa vào sử dụng: Trực tiếp xử lý ngập 

úng sau khi có chủ trương của UBND thành phố đối với hệ thống cống, rãnh thoát 

nước; đường kiệt, hẻm trong các khu dân cư (ngoại trừ cống liên phường) thuộc phạm 

vi quản lý của UBND quận, huyện. 

- Tham gia, theo dõi, kiểm tra tình hình nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước 

do Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thực hiện trên địa bàn quận, huyện quản lý. 

6. Đại diện Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải 

- Phối hợp với UBND các quận, huyện đề xuất phương án xử lý ngập úng đối 

với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và các Khu dân cư hiện trạng 

trong khu vực nội thành đã có hệ thống thoát nước. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao tại Quyết định số 

33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 về việc Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, 

khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và Khu công nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

- Tham gia, theo dõi, kiểm tra tình hình nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước 

do Công ty quản lý và các công trình thoát nước do quận, huyện triển khai nạo vét, 

khơi thông tạm. 

7. Đại diện Công ty Quản lý Cầu đường 

Kiểm tra, báo cáo kịp thời các kết cấu hạ tầng giao thông, thoát nước bị hư hỏng 

ảnh hưởng đến khả năng thu nước mặt, gây ngập úng và gây mất an toàn giao thông. 

Chương III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ CÔNG TÁC 

Điều 6. Nguyên tắc làm việc và kinh phí hoạt động 

1. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. 

2. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc 

Từng thành viên trong Tổ công tác thường xuyên giám sát, theo dõi, kiểm tra công 

việc được phân công tại Chương II của Quy chế này, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực 

hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đề ra. 

3. Chế độ báo cáo 

Các thành viên trong Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo như sau: 

- Chế độ định kỳ: Hàng tuần, các thành viên Tổ công tác báo cáo tình hình ngập 

úng và đề xuất phương án xử lý cho Tổ trưởng (theo địa chỉ email: 

thnamma@gmail.com hoặc binhnd1@danang.gov.vn ; ĐT: 3.565.538). 

- Chế độ đột xuất: Liên hệ trực tiếp với Tổ trưởng theo số ĐT: 0913.443.901 hoặc 

3.822.014. 

mailto:thnamma@gmail.com
mailto:binhnd1@danang.gov.vn
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4. Chế độ họp 

- Định kỳ 2 tuần/ 1 lần, Tổ công tác họp triển khai đánh giá kết quả hoạt động, 

tình hình giải quyết, xử lý ngập úng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Tùy tình 

hình thực tế, có điều chỉnh tăng hoặc giảm số lần họp cho phù hợp. 

- Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tổ 

trưởng triệu tập và chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được 

giao. Nếu do bận đi công tác không thể tham dự các cuộc họp, cần có ý kiến chính thức 

bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự. 

5. Kinh phí hoạt động 

Giao Sở Xây dựng đề xuất kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho Tổ công tác., gửi Sở 

Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

Điều 7. Quy trình phối hợp, xử lý công việc        

1. Tổ giúp việc của từng đơn vị (trừ quận, huyện do đã có Đội chống ngập úng) 

có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, giải quyết các công việc do đại diện của đơn vị 

tham gia Tổ công tác giao. 

2. Đội chống ngập úng của UBND các quận, huyện chủ động thực hiện giải pháp 

chống ngập úng cho các khu vực có khả năng bị ngập trên địa bàn đã được phân công 

tại Điều 5, Điểm 5 của Quy chế này. Đối với các khu vực nằm trong thẩm quyền trực 

tiếp xử lý; các điểm ngập úng phát sinh có quy mô nhỏ, trong trường hợp khẩn cấp, đề 

nghị khẩn trương thực hiện trước khi có báo cáo kết quả về Tổ công tác. 

3. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phối hợp với đơn vi liên quan chủ động 

đề xuất với Tổ công tác phương án và giải pháp chống ngập úng cho các khu vực có 

khả năng bị ngập trên địa bàn đã được phân công tại Điều 5, Điểm 6 của Quy chế này. 

Đối với các khu vực nằm trong thẩm quyền trực tiếp xử lý; các điểm ngập úng phát 

sinh có quy mô nhỏ, trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị khẩn trương thực hiện trước 

khi có báo cáo kết quả về Tổ công tác. 

4. Tổ công tác có trách nhiệm thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt 

phương án xử lý ngập úng. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, đồng thời 

theo dõi, đôn đốc các đơn vị, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả. 

5. Chế độ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hội họp và báo cáo của các đơn vị trong 

quá trình phối hợp được thực hiện theo Điều 6 của Quy chế này. 

6. Quy trình phối hợp, xử lý công việc được tóm tắt theo sơ đồ sau: 
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 8.  Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 

Quy chế này. 

- Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm căn cứ Quy chế để triển khai thực 

hiện, đồng thời kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác xử lý ngập úng theo thẩm quyền 

và chức năng nhiệm vụ được giao. 

Điều 9. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 

phát sinh, các thành viên Tổ công tác, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Tổ 

trưởng để xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện thực tế./. 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

    Nguyễn Ngọc Tuấn 

 

          

Công ty TN&XLNT 

Chỉ đạo 

Báo cáo 

Phối hợp 

UBND thành phố 

Tổ công tác 

Đội chống ngập úng 

các quận, huyện 

Tổ giúp việc của từng 

đơn vị 

(trừ quận, huyện) 
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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: 7252 /QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 06  tháng 9  năm 2012 

      

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc phân cấp quản lý Nhà nước về rừng  

và đất lâm nghiệp 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 Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng; 

Căn cứ Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng chính phủ 
về Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29 tháng 
01 năm 2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê 
đất lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 6758/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2008 - 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1006/TT-SNN ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành quyết định phân cấp 
quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các quận, huyện có rừng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện có rừng thực hiện quản 

lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như phụ lục 

số 1,2,3 đính kèm. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm: 

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện có rừng: 

- Thực hiện quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp được quy định tại Quyết 

định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 
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  - Triển khai việc phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho 

UBND các xã, phường có rừng; 

- Sử dụng kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
giai đoạn 2008 - 2020 (Quyết định phê duyệt số 6758/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 
2008) để tổ chức thực hiện. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu UBND thành phố quản lý Nhà nước về rừng và chịu trách nhiệm 

bàn giao thành quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 6758/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố cho UBND quận, huyện có rừng; 

đồng thời xây dựng phương án phân giao quản lý lâm phận cụ thể cho các chủ rừng 

trình UBND thành phố phê duyệt; 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, giám sát việc quản lý rừng, bảo vệ rừng 

và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Theo dõi kết quả Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2011 - 2020 đề xuất UBND thành phố sửa đổi bổ sung cho phù hợp với từng giai 

đoạn phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện quản lý Nhà nước về đất lâm 

nghiệp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

17572/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2000 của Chủ tịch UBND thành phố. 

Điều 4. Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 

lâm, Chủ tịch UBND các quận, huyện có rừng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Phùng Tấn Viết 
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Phụ lục 1  

(Ban hành kèm theo Quyết định số7252/QĐ-UBND ngày 06 tháng9 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT 
Quận, huyện 

Loại rừng 

Tổng  

cộng 

Huyện 

 Hoà  

Vang 

Quận  

Liên  

Chiểu 

Quận 

 Sơn  

Trà 

Quận Cẩm 

Lệ 

Quận Ngũ 

Hành Sơn 

* 
Tổng diện tích đất Lâm nghiệp 

 
57.195,6 51.297,6 3.022,1 2.591,1 110,8 174 

1 Rừng đặc dụng 33.165,3 28.030,3 2.544,2 2.591,1   

- Đất có rừng 31.596,4 26.992,8 2.091,5 2.512,1   

+      Rừng tự nhiên 28.346,1 25.411,1    615,0 2.320,0   

+      Rừng trồng 3.250,3 1.581,7 1.476,5    192,1   

- Đất trống đồi núi trọc 1.568,9 1.037,2   452,7     79,0   

+      Trạng thái IB 364,7 184,7   164,9    15,1   

+      Trạng thái IC 1.204,2 852,5   287,8    63,9   

2 Rừng phòng hộ 8.678,5 8.519,5    159,0 

- Đất có rừng 7.820,1 7.661,1    159,0 

+      Rừng tự nhiên 7.537,2 7.537,2    - 

+      Rừng trồng 282,9 123,9    159,0 

- Đất trống đồi núi trọc 858,4 858,4     

+      Trạng thái IB 34,5 34,5     

+      Trạng thái IC 823,9 823,9     

3 Rừng sản xuất 15.351,8 14.748,1 477,9  110,8 15,0 

- Đất có rừng 12.181,6 11.577,9 477,9  110,8 15,0 

+      Rừng tự nhiên 578,9 578,9    - 

+      Rừng trồng 11.602,7 10.999,0 477,9  110,8 15,0 

- Đất trống đồi núi trọc 3.170,2 3.170,2   -  

+      Trạng thái IA 3,0 3,0     

+      Trạng thái IB 93,5 93,5     

+      Trạng thái IC 3.073,7 3.073,7     

* Đất khác (ngoài QH 3 loại rừng) 3793,1 1.439,1 1.053,1 1.279,9 21,0 - 
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Phụ lục số 2 

           DANH SÁCH, SỐ HIỆU TIỂU KHU  

   (Ban hành kèm theo Quyết định số  7252 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 9  năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng) 
 
 

TT 
Tên Tiểu 

khu cũ 

Tên Tiểu khu 

mới 

Xã, 

phường 
TT 

Tên 

 Tiểu khu cũ 

Tên  

Tiểu khu mới 

Xã, 

phường 
(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

1 2 1 Hòa Bắc 35 34 33 Hòa Bắc 

2 4 2 Hòa Bắc 36 32 34 Hòa Bắc 

3 5 3 Hòa Bắc 37 27A+B 35 Hòa Ninh 

4 11 4A Hòa Hiệp Bắc 38 27C 36 Hòa Liên 

5 Hòn Sơn Trà 4B Hòa Hiệp Bắc 39 33 37 Hòa Bắc 

6 1 5 Hòa Bắc 40 27D 38 Hòa Ninh 

7 3 6 Hòa Bắc 41 36 39 Hòa Bắc 

8 6 7 Hòa Bắc 42 40 40 Hòa Ninh 

9 7 8 Hòa Bắc      43,44,45 41C (Kh+Sơn) 

41 Kh1 

41 Kh2 

        41S 

Hòa Khánh Bắc 

Hòa Khánh Nam 

Hòa Sơn 

10 8 9 Hòa Bắc 46 38 42 Hòa Ninh 

11 9 10 Hòa Bắc 47 37 43 Hòa Ninh 

12 10 11 Hòa Hiệp Bắc 48 39 44 Hòa Ninh 

13 21A 12 Hòa Bắc 49,50 41A 45A Hòa Ninh 

14 18 13 Hòa Bắc   45B Hòa Ninh 

15 17 14 Hòa Bắc 51 43 46 Hòa Ninh 

16 13 15 Hòa Bắc 52 42 47 Hòa Ninh 

17 12 16 Hòa Hiệp Bắc 53 41B 48 Hòa Ninh 

18 20 17 Hòa Bắc 54,55 41(Nhơn+Sơn) 
49 N 

49S 

Hòa Nhơn 

Hòa Sơn 

19 16 18 Hòa Bắc 56,57,58 41D 50 N Hòa Nhơn 
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(Nhơn+Minh+

Phát) 

50M 

50 P 

Hòa Minh 

Hòa Phát 

20 19 19 Hòa Bắc 59 46A 51 Hòa Ninh 

21 21B 20 Hòa Bắc 60 46B 52 Hòa Phú 

22 24 21 Hòa Bắc 61 45 53 Hòa Phú 

23 14 22 Hòa Liên 62 44 54 Hòa Phú 

24 15 23 Hòa Bắc 63,64 47 
55 Phg  

55 Ph 

Hòa Phong 

Hòa Phú 

25 23 24 Hòa Bắc 65 48 56 Hòa Phú 

26 25 25 Hòa Bắc 66 50 57 Hòa Phú 

27 22 26 Hòa Bắc 67 49 58 Hòa Phú 

28 28 27 Hòa Bắc 68 51 59 Hòa Khương 

29,30 27A+26 28A Hòa Liên 69 53 60 Hòa Khương 

  28B Hòa Liên 70 52 61 Hòa Khương 

31 29 29 Hòa Bắc 71 54 62 Thọ Quang 

32 30 30 Hòa Bắc 72 55 63 Thọ Quang 

33 35 31 Hòa Bắc 73 56 64 Thọ Quang 

34 31 32 Hòa Bắc     

    Tổng  73 TK  
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PHỤ LỤC SỐ 3 

THỐNG KÊ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐÂT LÂM NGHIỆP NGOÀI QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 7252 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 9  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Quận/

Huyện 
Xã/ phường 

Tiểu khu 

Rừng tự nhiên 
Rừng 

trồng 
Tổng Tổng Giàu 

Trung 

bình Nghèo Phục hồi IB IC 

Hòa 

Vang 

Hòa Bắc 

1 62.76 6.09 27.79 13.97 14.91    62.76 

2 4.30    4.30   11.06 15.36 

5 101.39 4.67 22.57 6.17 67.97    101.39 

6 5.19 0.62 0.58 0.43 3.56   0.99 6.17 

13        39.88 39.88 

14 7.87    1.35 0.38 6.14 74.66 82.53 

17 5.51  1.14    4.37 21.82 27.32 

19 0.94   0.94    64.35 65.29 

21 2.89    2.89   57.04 59.93 

24        42.11 42.11 

26 7.00 4.42 2.58      7.00 

27 2.33  2.33      2.33 

29 8.46  8.46      8.46 

32 3.38   3.38     3.38 

34 2.31   2.31     2.31 

Cộng xã 15 TK 214.32 15.80 65.45 27.20 94.98 0.38 10.50 311.91 526.22 

Hòa Khương 

59 13.76    13.76   172.03 185.79 

60        72.95 72.95 

61        23.93 23.93 

Cộng xã 3 TK 13.76    13.76   268.91 282.67 

Hòa Liên 
22        28.04 28.04 

36        4.76 4.76 

Cộng xã 2TK        32.79 32.79 

Hòa Ninh 
44        31.08 31.08 

45A        113.78 113.78 
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45B        5.32 5.32 

46 5.41 2.54   2.87    5.41 

 66.17 9.01  19.43 37.73    66.17 

 0.00       30.85 30.85 

 95.45 5.81  69.48 20.16   92.90 188.35 

  167.03 17.37  88.91 60.75   273.93 440.96 

         3.83 3.83 

Cộng xã 01 NTK        3.83 3.83 

Hòa Phú 

52     47   21.89 21.89 

53 21.12 19.21   48    21.12 

54 6.42    51    6.42 

NTK    Cộng xã 7 TK   34.93 34.93 

Cộng xã 
3TK, 

1NTK 27.53 19.21  

Hòa 

Phong NTK   
56.82 

84.35 

Hòa Sơn 
41S        49.16 49.16 

NTK        19.11 19.11 

Cộng xã 
1TK,1NT

K        
68.27 

68.27 

     Cộng 422.64 52.38 65.45 120.54 173.39 0.38 10.50 1016.46 1439.10 

Quận 

Cẩm Lệ 

Phường Hòa An 50P1        21.00 21.00 

Cộng xã 1TK        21.00 21.00 

       Cộng        21.00 21.00 

Quận 

Liên 

Chiểu 

Hòa Hiệp Bắc 

11        153.85 153.85 

16        101.46 101.46 

4A 15.64     15.64  748.99 764.63 

Cộng xã 3TK 15.64     15.64  1004.30 1019.94 

Hòa Minh 50M        33.16 33.16 

Cộng xã 01TK        33.16 33.16 

      Cộng 15.64     15.64  1037.46 1053.10 

Quận 

Sơn Trà 

Phường Thọ 

Quang 

62 207.95   7.46 186.10  14.39  207.95 

63 759.05  125.71  633.34   85.40 844.44 
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64 34.16    34.16   193.34 227.50 

Cộng xã 3TK 1001.16  125.71 7.46 853.59  14.39 278.74 1279.90 

      Cộng 1001.16  125.71 7.46 853.59  14.39 278.74 1279.90 

Tổng cộng 1439.44 52.38 191.16 128.00 1026.98 16.02 24.90 2353.66 3793.10 

Cộng tiểu khu 39 TK 1439.44 52.38 191.16 128.00 1026.98 16.02 24.90 2246.63 3686.06 

Cộng ngoài tiểu khu 3 0       57.87 57.87 

Cộng tiểu khu 41S   0       49.16 49.16 

            

Ghi chú: - Hiện trạng trước qui hoạch TP Đà Nẵng có tổng diện tích đất lâm nghiệp là:                                     60 988,7 ha 

Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch theo Quyết định số 6758/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ngày 20/8/2008 về việc phê 

duyệt quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 - 2020 là:                                       57 195,6 ha 

 

(Chênh lệch giảm: 3793,1 ha) 
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QUYẾT ĐỊNH 

    Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án  

Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu 

     

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 

về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý chương trình, dự án ODA; 

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển 

chính thức ODA trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 2309/TTg-QHQT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với 

môi trường và khí hậu do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Phát triển đô thị Đà Nẵng thân 

thiện với môi trường và khí hậu”; 

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2012 về sửa đổi 

một số điều của Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Thành lập Ban QLDA “Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng - Thành 

phố môi trường”;  

Căn cứ Quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch 

UBND thành phố về sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 

16/02/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tại Tờ 

trình số 2240 /TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2012 về việc phê duyệt Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi 

trường và khí hậu,  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 7265 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Đà Nẵng, ngày  06  tháng 9  năm 2012 



   

101 CÔNG BÁO/Số 17 + 18 + 19 + 20/Ngày 10-10-2012  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu (Sau 

đây gọi tắt là Ban QLDA).  

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Ban QLDA có 

trách nhiệm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất với UBND thành phố 

xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

Điều 3. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 4489/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố về ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng-

Thành phố môi trường.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Viện Quy 

hoạch Xây dựng Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 

có liên quan và Giám đốc Ban QLDA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 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 CHẾ  

Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân 

thiện với môi trường và khí hậu  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  7265 /QĐ-UBND ngày  06   tháng 9  năm 2012 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án 

1. Dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu (dưới 

đây gọi tắt là Dự án) do Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ) tài trợ có tổng vốn đầu 

tư là 1.650.000 Euro (Một triệu, sáu trăm năm mươi ngàn Euro), tương đương 

41.250.000.000 VNĐ, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 1.500.000 Euro, 

vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 150.000 Euro. 

2. Mục tiêu của Dự án: Chính quyền thành phố Đà Nẵng có khả năng thực hiện 

từng bước chương trình toàn diện về môi trường và khí hậu một cách hiệu quả, bền 

vững và có sự phối hợp liên ngành.  

3. Kết quả của Dự án:   

a) Cấu phần 1: Chiến lược phát triển môi trường.  

- Lộ trình thực hiện khái niệm thành phố môi trường; 

- Tài liệu tổng quan về Chiến lược phát triển Thành phố môi trường; 

- Cơ chế hợp tác liên ngành được xây dựng; 

- Xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi 

trường; 

- Nâng cao nguồn lực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng nguồn nhân 

lực trong quá trình triển khai thực hiện đề án thành phố môi trường. 

b) Cấu phần 2: Giám sát, đánh giá và báo cáo 

- Cơ chế báo cáo liên ngành được chuẩn hóa; 

- Hệ thống báo cáo, quy trình giám sát thường xuyên; 

- Hệ thống Quản lý thông tin liên quan đến môi trường. 
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c) Cấu phần 3: Lồng ghép các yếu tố về Biến đổi khí hậu và môi trường vào quy 

hoạch không gian 

- Xây dựng cơ chế hợp tác liên ngành; 

- Nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác quy hoạch có tính đến các yếu 

tố về biến đổi khí hậu và môi trường; 

- Thiết lập các ví dụ về thực tiễn quy hoạch tốt. 

d) Cấu phần 4: Nghiên cứu điển hình về thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

Có it nhất 03 sáng kiến phát triển đô thị về giảm nhẹ và thích ứng với tác động của biến 

đổi khí hậu được lập thành tài liệu. 

4. Thời gian bắt đầu và kết thúc Dự án: Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 06 năm 

2013. 

Điều 2. Thông tin chung về Ban quản lý dự án  

1. Tên Ban quản lý dự án: Ban quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân 

thiện với môi trường và khí hậu. 

 2. Tên giao dịch: Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với 

môi trường và khí hậu (gọi tắt là Ban QLDA). 

 3. Tên tiếng Anh: Environmentally and Climate - friendly Urban Development 

in Da Nang PMU (ECUD PMU).  

 4. Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng  

          Tầng 14, Số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng. 

5. Điện thoại: 0511. 3822759  Fax: 0511. 3829184  

6. Số tài khoản tại Kho bạc Nhà nước: 3731.2.3011366 

7. Ban quản lý dự án hoạt động bằng nguồn kinh phí vốn đối ứng của thành phố 

Đà Nẵng. 

Điều 3. Địa vị pháp lý  

1. Ban QLDA chịu sự quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 

và sự quản lý, điều hành trực tiếp của chủ dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư, có trách 

nhiệm thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn 

kiện dự án đã được ký kết.  

 2. Ban QLDA có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại 

Kho bạc Nhà theo đúng quy định. 

Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QLDA  

 Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA 
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 1. Được thành lập để giúp Chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ quản lý, điều hành 

thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản đã được ký kết có 

liên quan. 

 2. Có trách nhiệm giải trình với UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ dự án, các cơ 

quan quản lý nhà nước về ODA, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan dân cử, các 

tổ chức chính trị, xã hội và nhà tài trợ về các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến 

Dự án. 

 3. Phải công khai mọi hoạt động của mình và chịu sự giám sát các hoạt động đó 

theo quy định hiện hành. 

 4. Căn cứ vào các văn bản đã được ký kết có liên quan, Ban QLDA có trách 

nhiệm lập kế hoạch xác định rõ quy mô, nguồn kinh phí, nhân lực, thời hạn hoàn thành, 

và các mục tiêu, kết quả đạt được để triển khai thực hiện dự án, và báo cáo chủ dự án 

đề xuất xử lý nếu có các vấn đề thay đổi theo đề nghị của nhà tài trợ. Kế hoạch tổng 

thể thực hiện dự án phải được Ban QLDA chuẩn bị 3 tháng trước ngày khởi động 

chương trình, dự án, và phải được UBND thành phố phê duyệt. Kế hoạch chi tiết hàng 

năm phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ và trình UBND thành 

phố phê duyệt phù hợp với lịch biểu xây dựng kế hoạch hàng năm của UBND thành 

phố, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình dự án theo Điều ước quốc tế cụ thể về 

ODA đã ký.  

 5. Có trách nhiệm quản lý quá trình thực hiện dự án, các hoạt động đấu thầu, 

quản lý hợp đồng và quản lý tài chính có liên quan đến dự án. 

6. Chủ động phối hợp với đại diện nhà tài trợ, các cơ quan có thẩm quyền tham 

mưu đề xuất các giải pháp trong việc điều hành, quản lý thực hiện có hiệu quả các công 

việc đã được giao trong Văn kiện dự án đã được phê duyệt, đề ra các biện pháp phù 

hợp để ngăn chặn sự đình trệ, khắc phục kịp thời các vướng mắc, trở ngại trong quá 

trình thực hiện dự án 

7. Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án, tình hình giải ngân vốn 

ODA và vốn đối ứng, thực hiện công tác hành chính, điều phối và giải trình các hoạt 

động của mình theo đúng quy định hiện hành.  

 8. Thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án (lập báo cáo kết 

thúc, thực hiện chế độ thanh quyết toán, giao vốn và tải sản sau khi dự án kết thúc) theo 

quy định hiện hành. 

 9. Là đầu mối phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, các Sở, ban ngành, đơn vị và cá 

nhân có liên quan trong suốt quá trình tổ chức thực hiện dự án. 

 Điều 5. Mối quan hệ giữa Ban QLDA và các chủ thể có liên quan  
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1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện chức năng là đầu mối quản 

lý về ODA, kiểm tra đôn đốc Ban QLDA thực hiện công tác lập kế hoạch; theo dõi và 

hướng dẫn Ban QLDA lập các kế hoạch tổng hợp, kế hoạch chi tiết hàng tháng; đánh 

giá và báo cáo tình hình thực hiện ODA hàng tháng, quý, năm theo Quyết định số 

803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý tài chính của dự án, 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện bố trí và cân đối vốn đối ứng 

cho dự án; hướng dẫn Ban QLDA trong công tác quyết toán dự án và thực hiện thẩm 

tra phê duyệt hoặc trình UBND thành phố phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành theo quy định.  

3. Các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Viện Quy 

hoạch Xây dựng Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan khác có 

trách nhiệm phối hợp với Ban QLDA trong quá trình thực hiện Dự án, phù hợp với 

phạm vi nhiệm vụ được giao tại Quy chế này và tại các văn bản khác của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Đà Nẵng có liên quan đến việc thực hiện Dự án.  

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, có trách nhiệm phối hợp với Ban 

QLDA trong công tác tuyên truyền và phổ biến các chiến dịch truyền thông về môi 

trường; hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia của Hội phụ nữ các cấp quận huyện, xã phường 

cho các đề xuất của dự án.  

5. Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm kiểm tra, thanh toán 

vốn của dự án. 

 6.  Ban QLDA thực hiện các công việc phối hợp, giao dịch, liên hệ, quan hệ 

hàng ngày với các đối tác thực hiện Dự án (nhà thầu tư vấn) trên cơ sở các chức năng, 

nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này. 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QLDA  

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA 

 1. Ban QLDA có 01 Giám đốc phụ trách chung và phụ trách các vấn đề về hành 

chính-kế toán-tổng hợp, 02 Phó Giám đốc (Phó Giám đốc làm Tổ trưởng Tổ Công tác 

về môi trường, chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của dự án về lĩnh vực môi trường 

và Phó Giám đốc làm Tổ trưởng Tổ Công tác về Quy hoạch phát triển đô thị, chịu trách 

nhiệm đối với các hoạt động của dự án về lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị), và các 

thành viên do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy 

định. 

2. Ban QLDA có 02 Tổ Công tác và 01 nhóm chức năng về Hành chính-Kế toán-

Tổng hợp. Mỗi Tổ Công tác gồm 01 Tổ trưởng và 01 thư ký là thành viên Ban QLDA 
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(thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư). Các thành viên khác do Tổ trưởng Tổ Công tác đề xuất 

từ các thành viên Ban QLDA. Riêng nhóm chức năng về Hành chính – Kế toán – Tổng 

hợp sẽ do Giám đốc Ban QLDA trực tiếp điều hành.  

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Ban QLDA 

 1. Tổ chức công tác quản lý, điều hành Ban QLDA thực hiện dự án phù hợp với 

quy định của Việt Nam, phù hợp với nội dung, khuôn khổ của dự án, phù hợp với quy 

định của nhà tài trợ; trực tiếp ký các văn bản chính thức về giao dịch của Ban QLDA 

gửi đại diện Nhà tài trợ, nhà thầu tư vấn theo quy định. 

 2. Chịu trách nhiệm chung về tiến độ và chất lượng thực hiện dự án theo nội 

dung Văn kiện đã được phê duyệt. 

 3. Quyết định thành lập, phân công công tác cho các Tổ Công tác, nhóm chức 

năng, các Phó Giám đốc và các thành viên của Ban QLDA. 

 4. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan 

pháp luật về mọi hoạt động của Ban QLDA trong việc thực hiện các nhiệm vụ được 

giao. 

 5. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ 

luật đối với các chức danh Phó Giám đốc. 

6. Bố trí khen thưởng, kỷ luật đối với các vị trí công tác của cán bộ trong Ban 

QLDA.  

Điều 8. Nhiệm vụ của các Tổ Công tác và các thành viên khác. 

 1. Các Phó Giám đốc Ban QLDA: có trách nhiệm giúp Giám đốc Ban QLDA 

thực hiện các lĩnh vực công tác của dự án đã được Giám đốc Ban QLDA phân công, 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban QLDA và trước pháp luật về lĩnh vực phụ trách. 

 2. Các Tổ Công tác và nhóm chức năng: 

a) Nhóm chức năng Hành chính - Kế toán - Tổng hợp do Giám đốc Ban QLDA 

trực tiếp phụ trách: thực hiện các công việc do Ban Giám đốc Ban QLDA phân công 

như: văn thư, lưu trữ văn bản; chấm công, tính lương; thực hiện thủ tục quản lý chuyên 

gia nước ngoài; lập kế hoạch tổng hợp, kế hoạch chi tiết hàng tháng; theo dõi, đánh giá 

và báo cáo tình hình thực hiện ODA hàng tháng, quý, năm theo Quyết định số 

803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bàn giao quyết toán 

Dự án; phụ trách các công tác quản lý tài chính, tài sản, giải ngân, tổ chức công tác kế 

toán và hướng dẫn hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 

hiện hành của Việt Nam, tuân thủ các qui định của Luật Kế toán, các qui định quản lý 

nhà nước về quản lý vốn ODA, thực hiện chế độ kiểm toán và quyết toán Dự án theo 

qui định của luật pháp Việt Nam, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban QLDA và 

trước pháp luật về lĩnh vực công tác phụ trách. 
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c) Tổ Công tác về Môi trường do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

(thành viên Ban QLDA) làm Tổ trưởng phụ trách: phối hợp với các chuyên gia nghiên 

cứu và thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực môi trường.  

b) Tổ Công tác về Quy hoạch phát triển đô thị: do Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

(thành viên Ban QLDA) làm Tổ trưởng phụ trách: phối hợp với các chuyên gia nghiên 

cứu và thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị.  

Nếu các thành viên của các Tổ Công tác thuộc Ban QLDA không thực hiện được 

hết công việc yêu cầu thì tự phối hợp tổ chức nhóm tại đơn vị của mình để hoàn thành 

đúng tiến độ. 

 3. Tùy tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện dự án, theo đề nghị của Đơn vị 

tư vấn phù hợp nội dung, khuôn khổ của dự án, Ban QLDA sẽ có đề xuất với Chủ dự 

án để xem xét, bố trí bổ sung thêm nhân lực cho Ban QLDA, chủ yếu từ nguồn nhân 

lực hiện có của các Sở có liên quan theo từng trường hợp cụ thể để đảm bảo dự án thực 

hiện đáp ứng theo yêu cầu. 

4. Các thành viên Ban Giám đốc, từng cán bộ Ban QLDA bám sát khuôn khổ, 

kế hoạch Dự án, thực hiện trách nhiệm cá nhân, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc.  

Điều 9. Nhân sự Ban quản lý 

1. Nhân sự của Ban QLDA được điều động chủ yếu từ nguồn nhân lực hiện có 

của Văn phòng UBND thành phố và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, đảm bảo 

định biên đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án. 

 2. Nhân sự được điều động, tuyển dụng bổ sung phải đáp ứng các điều kiện 

chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với quy định của Việt Nam, yêu cầu của nhà tài trợ. 

3. Nhân sự làm việc tại Ban QLDA thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm và được đảm 

bảo quyền lợi theo đúng Luật Lao động. 

 Điều 10. Chế độ đãi ngộ  

 1. Chế độ đãi ngộ đối với Giám đốc Ban QLDA và các chức danh khác của Ban 

QLDA làm việc theo chế độ kiêm nhiệm thực hiện theo các quy định hiện hành có tính 

đến tính chất, cường độ công việc, thời gian thực tế để đảm bảo khuyến khích các cán 

bộ có năng lực làm viêc lâu dài và chuyên nghiệp cho Dự án. 

 2. Chế độ đãi ngộ các chức danh của Ban QLDA thuê tuyển từ bên ngoài căn cứ 

vào tính chất công việc và năng lực, kinh nghiệm công tác, được thỏa thuận trên cơ sở 

hợp đồng và theo thỏa thuận với nhà tài trợ. 

        Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 11. Hiệu lực thi hành 
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 1. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Viện Quy hoạch 

Xây dựng Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Chủ tịch UBND các 

quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 

Đà Nẵng có liên quan và Giám đốc ban QLDA có trách nhiệm thi hành Quy chế này.  

 2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, Giám đốc Ban 

QLDA và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm đề xuất với Ủy ban nhân 

dân Thành phố Đà Nẵng xem xét điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp ./. 

                         CHỦ TỊCH 
 
                                       Văn Hữu Chiến 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 10/CT-UBND 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

                Đà Nẵng, ngày  04  tháng 9  năm 2012 

 

CHỈ THỊ 

V/v triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

thành phố Đà Nẵng lần thứ VII 

 

Ngày 01 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết 08-

NQ/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục 

thể thao đến năm 2020”, theo đó, ngày 12 tháng 4 năm 2012, Thành uỷ Đà Nẵng đã 

triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

670/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội 

Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, năm 2014.  

Để đảm bảo công tác triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từ cấp cơ sở đến 

cấp thành phố được đồng bộ và đúng tiến độ, tiến đến tham gia Đại hội Thể dục thể 

thao toàn quốc lần thứ VII đạt kết quả cao, đưa thành tích thể thao thành phố Đà Nẵng 

xứng với tầm vóc và vị trí của thành phố đô thị loại 1, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu 

cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và đề nghị các đoàn thể tiến 

hành thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và đề nghị các hôi, 

đoàn thể, tổ chức xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình 

đóng trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến mọi đối tượng về Đại 

hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ VII. Đồng thời, tích cực vận động các 

tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần 

củng cố và phát triển phong trào thể dục thể thao thành phố, nâng cao sức khoẻ và đời 

sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. 

 2. Đối với các địa phương, thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từng 

cấp do đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo ngành 

Văn hoá, Thể thao làm phó Trưởng ban thường trực, các thành viên còn lại là đại diện 

lãnh đạo các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, 

Quân sự. Mời đại diện lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tham gia vào Ban 

Tổ chức Đại hội. 

Đối với các ngành, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao do Thủ trưởng từng 

ngành ra quyết định thành lập theo cơ cấu gồm đại diện lãnh đạo ngành, Công đoàn, 
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Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thành viên có liên quan trong công tác 

phối hợp tổ chức Đại hội Thể dục thể thao của ngành. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố 

Đà Nẵng lần thứ VII, hướng dẫn các địa phương và các ngành xây dựng kế hoạch tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao tại địa phương, đơn vị trên nguyên tắc thiết thực, hiệu 

quả, đảm bảo an ninh trật tự và thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

4. Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ 

VII được cân đối trong dự toán ngân sách năm 2013 - 2014. 

Giao Sở Tài chính thành phố tính toán, cân đối nguồn kinh phí tổ chức Đại hội 

Thể dục thể thao cho các cấp, các ngành ngoài nguồn kinh phí chi thường xuyên hằng 

năm cho công tác thể dục thể thao. 

5. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các cấp, các ngành cần huy động thêm nguồn 

đóng góp, tài trợ của các tổ chức kinh tế - xã hội. 

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 

huyện có kế hoạch và thực hiện việc huy động, sử dụng tối đa các nguồn lực về cơ sở 

vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao 

của quần chúng nhân dân. 

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, trường học, lực lượng vũ trang 

và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố tích cực tham gia và tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ 

VII. Các hoạt động tổ chức phải hết sức thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình 

thức, gây lãng phí vật chất và thời gian. 

 Nhận được Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và 

đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố có trách 

nhiệm triển khai thực hiện để Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần 

thứ VII được tổ chức chu đáo và đạt kết quả tốt./. 

 

                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                           CHỦ TỊCH 

 

                            Văn Hữu Chiến 
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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: 12/CT-UBND        Đà Nẵng, ngày 20  tháng 9 năm 2012 
 

CHỈ THỊ 

Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn  

thành phố Đà Nẵng những tháng cuối năm 2012 

 

Từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố gặp khó khăn, 

đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách địa phương, để bảo đảm sự chủ động trong 

điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 theo dự toán đã được 

HĐND thành phố phê duyệt; trên cơ sở Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ và ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại Công văn số 

493/HĐND-VP ngày 10/9/2012, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, 

ngành, Hội đoàn thể, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập 

trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý điều hành ngân sách theo Nghị 

quyết của HĐND thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố; trong đó, cần tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1. Cục Hải quan, Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp các quận, huyện, các Sở, 

ngành có liên quan bám sát tình hình thực tế thu ngân sách, chủ động có giải pháp tập 

trung đôn đốc thu các khoản giảm, gia hạn, nợ thuế, tiền sử dụng đất đến kỳ phải nộp 

theo quy định. Phấn đấu thực hiện thu ngân sách đạt trên 75% dự toán đã được giao. 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Cơ quan Thuế các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo 

việc phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi 

miễn, giảm, gia hạn thuế theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc 

hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Tham mưu UBND các 

cấp chỉ đạo xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu ngân sách nhà 

nước, khai thác nguồn thu, xử lý cưỡng chế, thu hồi nợ đọng.  

b) Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên từng 

địa bàn đôn đốc thu kịp thời, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện; 

trong đó, cần chú trọng khai thác các khoản thuế phát sinh mới như xây dựng tư nhân, 

xây dựng ngoại tỉnh để tăng thu ngân sách, bù đắp các khoản giảm thu. 

c) Kịp thời kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí 

và thu khác vào ngân sách nhà nước; trong đó, cần tập trung rà soát những lĩnh vực 

kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống… điều chỉnh thuế hợp lý và chống 

thất thu thuế. Thực hiện công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục. 

d) Rà soát, phân loại nợ đọng thuế và xây dựng kế hoạch thu thuế nợ đọng phù 

hợp với từng đối tượng nợ. Đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp 

vào ngân sách.  
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e) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế; trong đó, tập trung những doanh 

nghiệp có số thu lớn, những ngành nghề có rủi ro cao. Phối hợp giữa cơ quan thu, cơ 

quan tài chính và các lực lượng chức năng (Công an, Ngân hàng, Kho bạc, Quản lý Thị 

trường…) trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng; phối hợp kiểm 

tra tình hình quản lý sử dụng hóa đơn, xử lý kịp thời hành vi bán hàng không xuất hóa 

đơn, không kê khai thuế. 

f) Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng 

phối hợp chỉ đạo và làm việc với các Ngân hàng Thương mại xử lý các khoản thu vào 

ngân sách kịp thời; đặc biệt là việc xử lý trên các tài khoản tạm thu của KBNN tại các 

Ngân hàng Thương mại. 

2. Giao Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp cùng 

Cục Hải quan và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường phòng, chống gian lận 

thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tăng cường triển 

khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về quản lý giá đối với những mặt hàng 

thuộc danh mục nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng 

thiết yếu cho sản xuất và đời sống. 

4. Cục Thuế chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan 

làm việc với các Ngân hàng Thương mại để phối hợp thành lập tổ công tác xây dựng 

phương án quản lý, đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. 

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Yêu cầu các Sở, ngành, Hội đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện: 

1. Về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản: 

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Văn phòng UBND thành 

phố, Sở Tài chính rà soát đề xuất cắt giảm, giãn những danh mục công trình chưa cần 

thiết, chưa cấp bách, trình UBND thành phố phê duyệt danh mục các dự án được giải 

ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án cắt giảm chuyển sang năm sau thực 

hiện để tập trung vốn năm 2012 cho các công trình trọng điểm. 

b) Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

phát triển đối với nguồn vốn đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình 

mục tiêu quốc gia, vốn ODA theo đúng quy định. 

c) Đối với chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách tập trung và nguồn thu khai 

thác quỹ đất của thành phố, giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp cùng Sở Kế 

hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ danh mục công trình trọng điểm ưu tiên được giải 

ngân năm 2012 theo ý kiến của lãnh đạo thành phố; phối hợp với Sở Tài chính và 

KBNN cân đối nguồn vốn, tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định điều hành 

ngân sách để thanh toán vốn đầu tư cho công trình trọng điểm đảm bảo hiệu quả, phù 

hợp với tiến độ thu ngân sách. 

d) Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính, KBNN Đà Nẵng quản lý chặt chẽ công tác giải ngân vốn đầu tư và công 

khai cho các chủ đầu tư biết; chỉ thực hiện giải ngân đối với các dự án, công trình được 

UBND thành phố thống nhất bằng văn bản. 
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2. Về quản lý chi thường xuyên: 

a) Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

chi thường xuyên; thực hiện cắt giảm toàn bộ các khoản chi mua sắm chưa thật sự cần 

thiết, rà soát và cắt giảm dự toán đã bố trí cho các dự án, chương trình, vốn quy hoạch 

thuộc các nhiệm vụ chi sự nghiệp để cắt giảm, giãn chi sang năm sau; rà soát; sắp xếp 

lại, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; tiết 

giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí tiếp 

khách, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,…  

b) Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên và thực hiện chi những 

nhiệm vụ đã được bố trí trong dự toán theo khả năng và tiến độ thu ngân sách. Không 

bổ sung ngoài dự toán và tạm ứng, trừ trường hợp thật sự cấp bách được UBND thành 

phố có ý kiến bằng văn bản; ưu tiên chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các 

khoản liên quan đến chế độ, chính sách đối với con người và an sinh xã hội. Trong điều 

kiện nguồn thu ngân sách chưa đảm bảo, cần rà soát một số lĩnh vực và thực hiện rút 

hạn mức dự toán không quá mức bình quân tháng.  

c) Giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát chi ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng chế 

độ quy định, tham mưu UBND thành phố điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu 

ngân sách. Thực hiện chuyển nguồn theo đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/9/2012 

của Thủ tướng.  

d) Kể từ tháng 10/2012 đến hết năm 2012: Giao Sở Tài chính và KBNN thực 

hiện thông báo dự toán ngân sách hàng tháng đối với chi hoạt động thường xuyên của 

các đơn vị dự toán thuộc thành phố quản lý với mức dự toán thông báo bằng với tốc độ 

thu ngân sách tại thời điểm. 

e) Việc quản lý dự toán chi trên hệ thống Tabmis từ khâu nhập, phân bổ, rút dự 

toán được thực hiện theo đúng quy trình của hệ thống và các quy định về quản lý điều 

hành ngân sách. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

a) Căn cứ khả năng thu ngân sách để chủ động tổ chức điều hành chi ngân sách 

địa phương. Trường hợp thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán giao thì UBND 

quận, huyện phải chủ động giảm chi tương ứng theo quy định, chủ động sử dụng các 

nguồn lực tài chính của địa phương theo quy định của Luật NSNN để bảo đảm cân đối 

ngân sách địa phương.  

b) Chủ động dành nguồn từ ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách địa 

phương để tập trung cho các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 

dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa 

phương. Hạn chế tối đa đề nghị ngân sách thành phố hỗ trợ, ứng vốn. 

c) Trường hợp ngân sách địa phương trong quá trình điều hành bị thiếu hụt 

nghiêm trọng dẫn đến không đảm bảo chi lương và các khoản có tính chất lương do 

nguồn thu chưa tập trung kịp; sau khi đã sử dụng các nguồn lực tài chính của địa 
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phương vẫn không đủ đáp ứng các nhu cầu chi thiết yếu, UBND các quận, huyện xây 

dựng phương án cụ thể báo cáo Sở Tài chính để trình UBND thành phố xem xét xử lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có 

kế hoạch cụ thể để triển khai Chỉ thị này, chỉ đạo điều hành để bảo đảm hoàn thành 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán được duyệt; trong điều hành thu, chi ngân 

sách phải thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho Bạc Nhà 

nước Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà 

Nẵng và các Sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả 

triển khai thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo tình hình tại cuộc họp giao ban hàng 

tháng của lãnh đạo UBND thành phố với các Sở, ngành, quận, huyện./. 

 

 

                                           CHỦ TỊCH 

 

                                                                                  Văn Hữu Chiến 
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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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