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sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
________________________ 

Số: 44/2014/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

           Đà Nẵng, ngày  08  tháng 12  năm 2014  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền 

kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương  

tại 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 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 Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC; 

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công 

an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban 

hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công 

an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29 tháng 11 

năm 2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở 

trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công 

an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 2180/TTr-SNG ngày 19 

tháng 11 năm 2014, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 



   

2 CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 29-12-2014  

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét cho phép sử dụng thẻ 

đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - 

Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng về ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Ngoại 

vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng các Ban: Quản lý 

các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Quản lý Khu Công nghệ cao; Giám đốc Công an 

thành phố 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 

CHỦ TỊCH  
 

Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

__________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________________ 

 

    

QUY ĐỊNH 

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của 

Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44 /2014/QĐ-UBND 

 ngày 08 tháng12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
_________________________________ 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

Quy định này Quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục và trách nhiệm 

của các cơ quan, doanh nghiệp trong việc đề nghị cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh 

nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

(sau đây viết tắt là thẻ ABTC) đối với công chức, viên chức nhà nước và doanh nhân 

của các doanh nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng.  

Doanh nhân làm việc cho Chi nhánh công ty; công chức, viên chức của các bộ, 

ban, ngành đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không thuộc đối tượng điều chỉnh 

của Quy định này. 
 

Điều 2. Trường hợp xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

 1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập tại 

thành phố Đà Nẵng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư, gồm: 

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ 

tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã, Chủ sở hữu Công ty TNHH Một 

thành viên và Chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân; 

b) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc; 

c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng kinh doanh/xuất nhập khẩu. 

 2. Công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc 

họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - 

Thái Bình Dương (sau đây viết tắt là APEC). 

 3. Các trường hợp khác: 

Các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều này nhưng do 

yêu cầu cần thiết phải thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ 

thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC. 
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Điều 3. Điều kiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ 

sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC; 

b) Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên tham 

gia chương trình thẻ ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực 

APEC và là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực 

hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối; 

c) Là người làm việc tại các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực 

thụ với doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 05 tỷ đồng hoặc có tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 05 tỷ đồng trong năm trước liền kề; 

d) Là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự; 

đ) Có thời gian làm việc từ 01 năm trở lên tại các doanh nghiệp chấp hành tốt 

pháp luật về thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác; 

e) Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 Nghị định 

số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam. 

2. Đối với công chức, viên chức nhà nước phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ 

sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC; 

b) Được Ủy ban nhân dân thành phố cử đi công tác nước ngoài để tham dự các 

cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC cần 

lập 02 bộ hồ sơ, gồm: 

a) Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp (Mẫu 1); 

b) Bản sao hộ chiếu; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; 

d) Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị 

trí công tác; 

 đ) Tài liệu có chứng thực chứng minh khả năng ký kết hợp tác với đối tác nước 

ngoài như: các loại hợp đồng mua bán giao thương, dịch vụ của doanh nghiệp ký kết 

với các đối tác nước ngoài, các chứng từ xuất nhập khẩu (L/C, vận đơn, tờ khai hải 
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quan, hóa đơn thanh toán) với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia 

chương trình thẻ ABTC không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC. Nếu 

là các văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt; 

 e) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ chứng minh đã nghỉ việc hưởng chế 

độ bảo hiểm xã hội; 

g) Bản sao các Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng… của doanh nghiệp hoặc doanh nhân (nếu có). 

2. Đối với công chức, viên chức nhà nước cần lập 02 bộ hồ sơ, gồm: 

 a) Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của sở, ban, ngành (Mẫu 1); 

 b) Bản sao hộ chiếu phổ thông; 

 c) Bản sao Quyết định cử đi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành 

phố để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của 

APEC. 
 

Điều 5. Quy trình giải quyết 

 1. Tiếp nhận hồ sơ 

 a) Hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC nộp trực tiếp tại Sở Ngoại vụ; 

b) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hoặc 

hướng dẫn bổ sung hồ sơ, cung cấp thêm thông tin nếu cần. 

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với doanh nhân 

 Thời gian giải quyết không quá 14 ngày làm việc đối với doanh nhân Việt Nam có 

hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, không quá 27 ngày làm việc đối với doanh nhân có 

hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố khác, cụ thể: 

a) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 4, Sở Ngoại vụ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng, gồm: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế; Cục Hải 

quan; Bảo hiểm xã hội; Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - Công an thành phố cho ý kiến 

về việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. 

 b) Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ 

theo thời hạn sau: 

 - Đối với trường hợp xét cho phép doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại Đà 

Nẵng sử dụng thẻ ABTC là không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị của Sở Ngoại vụ; 

 - Đối với trường hợp xét cho phép doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại các 

tỉnh, thành phố khác sử dụng thẻ ABTC là không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ.  
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 c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời của các cơ quan 

chức năng, Sở Ngoại vụ có văn bản tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản 

cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ ABTC gửi doanh nghiệp có đề nghị xét cho 

phép sử dụng thẻ ABTC và các cơ quan chức năng liên quan thông qua Sở Ngoại vụ. 

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với công chức, viên chức 

 Thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc, cụ thể: 

a) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 4, Sở Ngoại vụ có văn bản tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản 

cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ ABTC gửi trực tiếp sở, ban, ngành có đề nghị 

xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và các cơ quan chức năng liên quan. 

 4. Thời hạn hiệu lực của văn bản cho phép 

Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

có hiệu lực trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ký. 

 5. Cá nhân có nhu cầu cấp lại thẻ ABTC thuộc các trường hợp cần có văn bản của 

Chủ tịch UBND thành phố cho phép sử dụng thẻ ABTC thì thực hiện các thủ tục theo 

quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Quy định này. 
 

  Điều 6. Trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

1. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng 

a) Sở Ngoại vụ là đầu mối tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố xét cho phép sử dụng thẻ ABTC tại thành phố Đà Nẵng. 

b) Công an thành phố cung cấp tình hình hoạt động và việc chấp hành pháp luật 

của doanh nhân và doanh nghiệp. 

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cung cấp tình hình chấp 

hành pháp luật của doanh nghiệp về lao động. 

 d) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Ban 

Quản lý Khu Công nghệ cao cung cấp tình trạng hoạt động và tình hình chấp hành Luật 

Doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

đ) Cục Thuế cung cấp tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về thuế 

và số liệu doanh thu của doanh nghiệp trong năm trước liền kề. 

e) Cục Hải quan cung cấp tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về 

hải quan và số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong năm trước liền 

kề. 



   

7 CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 29-12-2014  

 

g) Bảo hiểm xã hội thành phố cung cấp tình hình chấp hành pháp luật của doanh 

nghiệp và doanh nhân về bảo hiểm xã hội. 

2. Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng  

a) Các cơ quan chức năng có trách nhiệm cung cấp thông tin khi nhận được văn 

bản đề nghị của Sở Ngoại vụ trong thời hạn nêu tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Quy định 

này. Nếu quá thời hạn quy định, Sở Ngoại vụ chưa nhận được ý kiến bằng văn bản của 

các cơ quan chức năng thì xem như các cơ quan chức năng đồng ý và phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm về nội dung thông tin đề nghị cung cấp. 

b) Các cơ quan chức năng có nhiệm vụ trao đổi thông tin nhanh chóng, chính 

xác và phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân trong việc xét 

cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

c) Trường hợp các cơ quan chức năng nêu tại Khoản 1, Điều 6 của Quy định này 

phát hiện hoặc nhận được thông tin doanh nhân đã được cấp thẻ ABTC hoặc doanh 

nghiệp nơi doanh nhân đó đang làm việc vi phạm pháp luật, không chấp hành các quy 

định và nghĩa vụ đối với Nhà nước, hoặc không chấp hành tốt các quy định liên quan 

đến việc sử dụng thẻ ABTC, thì có văn bản gửi về Sở Ngoại vụ để trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố có văn bản đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

thông báo thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân Việt Nam không còn giá trị sử dụng. 
 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp có cá nhân sử dụng thẻ 

ABTC 

 1. Định kỳ hàng năm (hạn cuối vào ngày 10 tháng 11 hàng năm) báo cáo tình 

hình sử dụng thẻ ABTC của cá nhân thuộc cơ quan, doanh nghiệp mình (Mẫu 2); 

 2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và 

cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như các quy định của các nước và 

vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC; 

3. Trường hợp cá nhân được cấp thẻ ABTC chuyển công tác, thôi giữ chức vụ 

hoặc đã nghỉ việc, cơ quan, doanh nghiệp phải có trách nhiệm giữ lại thẻ đã cấp của cá 

nhân đó và nộp lại cho Sở Ngoại vụ; trường hợp thẻ ABTC bị mất, cơ quan, doanh 

nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Sở Ngoại vụ. Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ có trách 

nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công 

an. 
 

Điều 8. Hình thức xử lý 

1. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp không báo cáo hoặc báo cáo trễ hạn quá 3 

tháng theo Khoản 1, Điều 7 Quy định này, Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an thông 

báo thẻ ABTC đã cấp cho cá nhân thuộc cơ quan, doanh nghiệp không còn giá trị sử 

dụng và không xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC cho bất kỳ cá nhân nào thuộc cơ 

quan, doanh nghiệp này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo thẻ ABTC không 

còn giá trị sử dụng. 
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2. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp bị phát hiện giới thiệu không đúng người 

của cơ quan, doanh nghiệp hoặc người của cơ quan, doanh nghiệp nhưng không đúng 

tiêu chí, điều kiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an thông báo thẻ ABTC 

không còn giá trị sử dụng và không xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC cho bất kỳ 

cá nhân nào thuộc cơ quan, doanh nghiệp này; đồng thời, chuyển hồ sơ cho cơ quan 

chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

 Điều 9. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có trách 

nhiệm hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

 Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, 

phát sinh, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân phản ánh về Sở Ngoại vụ để 

tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

 CHỦ TỊCH 
                                                                                                                           
                                                                                              Văn Hữu Chiến 
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Mẫu 1 

TÊN CƠ QUAN/ 

DOANH NGHIỆP 
_____________________________ 

 

Số:…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________ 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 

 

  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

    - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. 
  

 Căn cứ Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền 

kinh tế thành viên của Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương đối với công chức, 

viên chức nhà nước và doanh nhân của các doanh nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng 

ban hành kèm theo Quyết định số …./2014/QĐ-UBND ngày … tháng …. năm 2014 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

 Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………… 

 Địa chỉ: ......................................................................................................... 

 Điện thoại: ....................................... Fax: .................................................... 

 Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số ....... ngày .......... do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (Đối với doanh nghiệp) 

 Đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên với mục 

đích ................................................. cho các cá nhân có tên sau:  

 

STT Họ và tên Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Chức 

vụ 

Nơi đăng ký NKTT Số, ngày cấp, 

ngày hết hạn của 

hộ chiếu 

1      

2      

3      
 

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và cam 

kết chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của Nhà nước Việt Nam cũng 

như của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ 

ABTC. 

 

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu 2 

 

TÊN CƠ QUAN/ 

DOANH NGHIỆP 
_____________________________ 

 

Số:…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________ 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 

   

  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

    - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. 

  

 Thực hiện quy định tại Điều 7 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của 

doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương đối với công chức, viên chức nhà nước và doanh nhân của các doanh nghiệp 

thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số …./2014/QĐ-UBND ngày 

… tháng …. năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

 Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………… 

 Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Điện thoại: ....................................... Fax: .................................................... 

Chúng tôi xin báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của các cá nhân có tên sau: 

 

STT 

Họ và 

Tên 

Số thẻ 

ABTC, 

ngày hết 

hạn 

Chức vụ 

khi đăng 

ký 

Chức 

vụ hiện 

tại 

Những 

nước đã 

đến và 

thời gian 

lưu trú 

Mục đích 

chuyến đi 

Số 

lần 

đã đi 

Đã chuyển 

công tác sang 

đơn vị khác 

(nêu có; ghi 

rõ tên đơn vị 

mới) 

1         

2         

3         

4         
 

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo và cam 

kết tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, các quy định của các nền kinh tế thành 

viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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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: 45/2014/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày  08  tháng 12  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng và vật dụng phục vụ  

sinh hoạt đối với các đối tượng đang nuôi dưỡng  

tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập 

 

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 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

375/TTr-SLĐTBXH, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng và vật dụng phục vụ sinh hoạt đối với 

các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội quản lý (Phụ lục kèm theo Quyết định này).  

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra và giám 

sát các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ 

Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của 
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Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã 

hội. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 
QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG VÀ VẬT DỤNG PHỤC VỤ SINH HOẠT   

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /2014/QĐ-UBND ngày 08  tháng12 năm 2014  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

   

Đơn vị  Nội dung hỗ trợ Mức hỗ trợ (đồng) 

Trung tâm Bảo trợ xã 

hội và Trung tâm 

Điều dưỡng người 

tâm thần thành phố 

Đà Nẵng 

1. Tiền ăn cho các đối tượng (riêng đối 

tượng người khuyết tật đặc biệt nặng 

thực hiện theo phụ lục số 2 Quyết định 

số 13/2014/QĐ-UB ngày 06/5/2014 về 

quy định chế độ, chính sách trợ xã hội 

cho người khuyết tật) 

500.000/người/tháng 

2. Hỗ trợ vật dụng sinh hoạt cá nhân 
  

Tiền mua sắm vật dụng cá nhân (chăn, 

màn, chiếu, gối…) 
300.000/người/năm 

Tiền trang cấp quần áo, dép (02 bộ 

quần áo, 01 áo ấm và 01 đôi dép...) 
350.000/người/năm 

Đồ dùng, vệ sinh cá nhân 30.000/người/tháng 

Thuốc chữa bệnh thông thường 100.000/người/tháng 

Vật dụng cho phụ nữ trong độ tuổi 

sinh đẻ 
30.000/người/tháng 

Sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em 

đi học PT,BTVH 
630.000/người/năm 

Trợ cấp mai táng phí 3.000.000/người 

Bảo hiểm y tế 
Theo quy định hiện  

hành về BHYT  

3. Hỗ trợ dụng cụ, phương tiện phục 

hồi chức năng đối với người khuyết tật 

đặc biệt nặng 
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Nạng, nẹp (cấp 1 năm/1 lần) 
Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2012/TT-

BLĐTBXH 

 ngày 12/11/2012 của 

Bộ LĐTBXH hướng 

dẫn một số điều của 

Nghị định 

28/2012/NĐ-CP 

Chân, tay giả (cấp 3 năm/1 lần) 

Xe lăn, xe lắc (cấp 01 lần) 

4. Các đối tượng: Trẻ em mồ côi, trẻ bị 

bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn không nơi 

nương tựa, người khuyết tật, người 

mắc bệnh tâm thần, người bị nhiễm 

HIV/AIDS đang được nuôi dưỡng tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội khác 
  

Bảo hiểm y tế Theo quy định hiện 

hành 

 về BHYT và 

GD&ĐT 

Miễn học phí và các khoản đóng góp 

của nhà trường 

5. Trẻ em từ 13 tuổi trở lên đang nuôi 

dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội 

không còn học văn hóa 

Được giới thiệu đến 

các cơ sở dạy nghề để 

học nghề theo quy 

định hiện hành về đào 

tạo nghề 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

    Số: 47/2014/QĐ-UBND 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12  năm 2014 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới 

tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 1779/TTr-SNN ngày 28 tháng 11 năm 2014 và theo đề nghị của Chánh Văn phòng 

UBND thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 

đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ 

các văn bản sau đây của UBND thành phố: Quyết định 7068/QĐ-UBND ngày 29 tháng 

8 năm 2012 về một số chính sách hỗ trợ ngư dân thành phố Đà Nẵng đóng mới tàu khai 

thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ, Quyết định số 5827/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 8 năm 2013 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 7068/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 8 năm 2012, Công văn số 6339/UBND-KTN ngày 21 tháng 7 năm 2014 

về thay máy tàu cá đối với các tàu đóng mới được nhận hỗ trợ từ ngân sách thành phố, 

Công văn số 8606/UBND-KTN ngày 30 tháng 9 năm 2013 về công chứng hợp đồng 

thế chấp tàu cá vay vốn phát triển sản xuất, Công văn 9602/UBND-KTN ngày 29 tháng 

10 năm 2013 về hỗ trợ ngư dân đóng tàu khai thác hải sản. Các chủ tàu đã được hỗ trợ 

theo Quyết định 7068/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng trước đây thì tiếp tục thực hiện các quy định theo Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Công an thành 

phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và thủ trưởng các 

đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phùng Tấn Viết 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản 

và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 

 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Văn bản này quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải 

sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản (sau đây viết tắt là đóng mới tàu cá) cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

2. Tổ chức nêu tại quy định này bao gồm Hợp tác xã, Tổ hợp tác được thành lập 

hợp pháp và có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

 1. Tàu khai thác hải sản: là tàu chuyên dùng để đánh bắt nguồn lợi hải sản trên 

các vùng biển, được cơ quan chức năng cấp Giấy phép khai thác thủy sản  theo quy 

định. 

 2. Tàu dịch vụ khai thác hải sản: là tàu chuyên dùng thực hiện dịch vụ mua bán, 

trao đổi hải sản, các nhu yếu phẩm, nguyên nhiên liệu trên biển hoặc kết hợp khai thác 

hải sản với dịch vụ mua bán, trao đổi hải sản, các nhu yếu phẩm, nguyên nhiên liệu 

trên biển. Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. 

 3. Đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản là tổ chức, cá 

nhân thực hiện việc hình thành mới một con tàu khai thác, dịch vụ khai thác hải sản 

đúng quy định. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Việc xét hỗ trợ thực hiện công khai, bình đẳng, đúng đối tượng nhằm phát 

triển đội tàu khai thác, dịch vụ khai thác hải sản xa bờ có công suất cao và khai thác 

hải sản bền vững.  

2. Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ theo quy định này thì không được hỗ trợ đóng 

mới tàu cá từ các chủ trương chính sách khác cùng nội dung. Tổ chức, cá nhân có quyền 

lựa chọn một trong các chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ 

khai thác hải sản nếu tại thời điểm đề nghị hỗ trợ có nhiều chính sách cùng nội dung.  
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3. Thành phố chỉ hỗ trợ kinh phí cho những người có hộ khẩu thường trú tại Đà 

Nẵng theo tỷ lệ vốn góp (nếu có nhiều thành viên cùng góp vốn đóng tàu). 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Thời điểm và điều kiện xét hỗ trợ  

1. Thời điểm xét hỗ trợ: 

Sau khi hoàn thành thủ tục đưa tàu vào hoạt động, tổ chức, cá nhân đến Chi cục 

Thủy sản để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ. 

2. Điều kiện xét hỗ trợ: 

a) Tổ chức có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng ít nhất 01 (một) năm, cá nhân 

có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký 

đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400cv trở lên. 

b) Tổ chức, cá nhân đóng mới tàu cá phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 

hoạt động khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác hải sản (đã được cấp Đăng ký tàu 

cá, Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy đăng 

ký kinh doanh). 

c) Tổ chức, cá nhân phải cam kết đưa tàu cá vào hoạt động trong thời gian tối 

thiểu là 7 năm (84 tháng) tại thành phố Đà Nẵng kể từ ngày nhận được chính sách hỗ 

trợ lần đầu của thành phố Đà Nẵng.  

d) Tổ chức, cá nhân phải thực hiện đóng mới tàu cá tại các cơ sở đóng tàu trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Kinh phí hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và nguồn kinh phí 

1. Kinh phí hỗ trợ:  

a) Hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu cá phân theo dãi công suất tàu: 

- Tàu có tổng công suất máy chính từ 400cv đến dưới 600cv: hỗ trợ 500.000.000 

đồng/tàu. 

- Tàu có tổng công suất máy chính từ 600cv đến dưới 800cv: hỗ trợ 600.000.000 

đồng/tàu. 

- Tàu có tổng công suất máy chính từ 800cv trở lên: hỗ trợ 800.000.000 đồng/tàu. 

b) Hỗ trợ 100%  phí và lệ phí đăng ký, đăng kiểm, đăng ký kinh doanh cho chủ 

tàu cá. 

2. Hình thức hỗ trợ:  

Hỗ trợ bằng tiền mặt, kinh phí hỗ trợ được chia làm  02 đợt, cụ thể: 

+ Đợt 1: Cấp 50% kinh phí hỗ trợ đóng mới theo dãi công suất và 100% phí, lệ 
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phí đăng ký, đăng kiểm, đăng ký kinh doanh cho chủ tàu cá.  

+ Đợt 2: Sau 01 năm kể từ thời điểm nhận hỗ trợ lần đầu, cấp 50% kinh phí hỗ 

trợ đóng mới theo dãi công suất tàu.  

3. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách thành phố Đà Nẵng và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác. 

Điều 6. Đăng ký đóng mới tàu cá 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký đóng mới tàu cá tại Chi cục Thủy sản theo 

quy định.  

2. Chi cục Thủy sản có văn bản trả lời về việc Chấp thuận đóng mới tàu cá gửi 

tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi UBND phường/xã có tổ chức, cá nhân thường trú để 

theo dõi, phối hợp xác nhận tàu đóng mới. 

Điều 7. Hồ sơ và trình tự thủ tục 

1. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ đợt 1: 

a) Hồ sơ:  

Các bản chính: 

+ Đơn Đề nghị hỗ trợ đóng mới tàu cá (mẫu đơn đính kèm) có xác nhận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường/xã nơi tổ chức, cá nhân cư trú. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

+ Hóa đơn thu phí, lệ phí đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận đăng ký kinh doanh 

của tàu cá. 

Các bản sao (mang kèm bản chính để đối chiếu): 

+ Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú. 

+ Hợp đồng đóng mới tàu cá tại cơ sở đóng tàu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

+ Giấy đăng ký kinh doanh (đối với tàu dịch vụ khai thác hải sản). 

b) Trình tự và thời gian giải quyết hồ sơ:  

- Tổ chức, cá nhân đến Chi cục Thủy sản để được hướng dẫn ghi mẫu Đơn đề 

nghị hỗ trợ đóng mới tàu cá.  

- Tổ chức, cá nhân đến UBND phường/xã nơi có địa chỉ trụ sở chính hoặc nơi 

cư trú để nộp đơn. 

- Ủy ban nhân dân phường báo cáo UBND quận/huyện, UBND quận/huyện 

thành lập Hội đồng thẩm tra đóng mới tàu cá gồm lãnh đạo UBND quận/huyện (Chủ 

tịch Hội đồng), Chủ tịch UBND phường/xã và các thành viên thuộc đại diện các đơn 

vị gồm Bộ đội Biên phòng, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng 

dân phố. Hội đồng tiến hành họp xét đề nghị hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân và chỉ đạo 

thực hiện xác nhận đơn cho tổ chức, cá nhân trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn. 

UBND quận/huyện gửi 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng đến Chi cục Thủy sản. 
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- Tổ chức, cá nhân nhận lại Đơn có xác nhận của UBND phường/xã và nộp hồ 

sơ tại Chi cục Thủy sản.  

- Chi cục Thủy sản xem xét hồ sơ, kiểm tra thông tin tại Biên bản họp, kiểm tra 

thực tế và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách tổ chức, cá nhân đề 

nghị hỗ trợ. Lưu hồ sơ gốc tại Chi cục Thủy sản. Việc xem xét, kiểm tra hồ sơ không 

quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ không quá 05 ngày kể 

từ ngày nhận được Tờ trình tổng hợp từ Chi cục Thủy sản, trình UBND thành phố ban 

hành Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp có vấn đề phát 

sinh cần lấy ý kiến các ngành thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp 

với các ngành liên quan, địa phương nơi tổ chức, cá nhân cư trú, lấy ý kiến và báo cáo, 

đề xuất UBND thành phố. Trong trường hợp này thời gian sẽ hơn 05 ngày, tùy thuộc 

vào vấn đề cần phối hợp kiểm tra, giải quyết. 

- UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, 

cá nhân trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

- Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu cá của UBND thành phố, 

Chi cục Thủy sản đóng dấu nhận biết tàu cá được hỗ trợ đóng mới (thời hạn 7 năm) 

vào Giấy chứng nhận đăng ký, thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy chứng 

nhận đăng ký, đồng thời hướng dẫn việc nhận kinh phí hỗ trợ tại Kho bạc Nhà nước 

Đà Nẵng (Mẫu dấu đính kèm). 

2. Hồ sơ và trình tự thủ tục đợt 2: 

a) Hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của UBND phường/xã (mẫu đơn đính kèm). 

Các bản sao (mang kèm bản chính để đối chiếu): 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. 

+ Giấy phép khai thác thủy sản. 

+ Bản sao Sổ Danh bạ thuyền viên (có chuyến biển hoạt động của tàu). 

+ CMND (nếu có thay đổi so với hồ sơ hỗ trợ lần đầu). 

b) Trình tự và thời gian giải quyết hồ sơ:  

- Sau 01 năm kể từ thời điểm nhận kinh phí hỗ trợ lần đầu, tổ chức, cá nhân đến 

Chi cục Thủy sản để được hướng dẫn ghi mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đợt 2. 

- Tổ chức, cá nhân đến UBND phường/xã nơi có địa chỉ trụ sở chính hoặc nơi 

cư trú để xác nhận đơn.  

- UBND phường/xã kiểm tra về tình hình hoạt động của tàu, ký xác nhận vào 

đơn trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đơn của tổ chức, cá nhân.  

- Tổ chức, cá nhân nhận lại đơn và nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy sản. 
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- Chi cục Thủy sản kiểm tra, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không 

quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố ban hành Quyết 

định cấp kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được 

Tờ trình tổng hợp từ Chi cục Thủy sản. Trường hợp có vấn đề phát sinh cần lấy ý kiến 

các ngành thì tổ chức họp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND thành phố chỉ 

đạo xử lý. Trong trường hợp này thời gian sẽ hơn 05 ngày, tùy thuộc vào vấn đề cần 

phối hợp kiểm tra, giải quyết. 

- UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, 

cá nhân trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 

1. Quyền của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ: 

a) Không hoàn lại kinh phí hỗ trợ nếu thực hiện đúng các nội dung đã cam kết. 

b) Được quyền chuyển nhượng tàu cho tổ chức có trụ sở, cá nhân có hộ khẩu 

ngoài thành phố Đà Nẵng sau 07 năm kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ kinh phí 

đợt 1của UBND thành phố. 

c) Được chuyển nhượng tàu cho tổ chức có trụ sở, cá nhân có hộ khẩu trong 

thành phố Đà Nẵng sau 03 năm kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ đợt 1 của UBND 

thành phố. 

d) Được quyền cho người có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng thuê tàu để hoạt 

động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản. 

e) Được thế chấp tàu để vay vốn hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

f) Được thay máy tàu với tổng công suất máy chính lớn hơn hoặc nằm trong dãi 

công suất được hỗ trợ trước đây. Máy cũ sau khi thay được phép chuyển nhượng cho 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ: 

a) Khai báo trung thực nguồn vốn huy động đóng tàu. Trường hợp khai báo 

không đúng thực tế góp vốn thì không được hỗ trợ. 

b) Thực hiện đăng ký, đăng kiểm, đăng ký kinh doanh (đối với tàu dịch vụ) đúng 

quy định. 

c) Cam kết và thực hiện cam kết hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác thủy sản 

trong vòng 07 năm kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ đợt 1. Hoàn trả kinh phí hỗ 

trợ nếu chuyển nhượng tàu cho các tổ chức, cá nhân ngoài thành phố Đà Nẵng trước 

thời hạn đã cam kết. 

d) Trường hợp chuyển nhượng tàu cho tổ chức có trụ sở, cá nhân trong địa bàn 

thành phố Đà Nẵng sau 03 năm kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ đợt 1 thì phải thông 
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báo và yêu cầu người nhận chuyển nhượng cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoạt 

động tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian 07 năm như đã cam kết. 

e) Không chuyển nhượng trái phép tàu cá dưới mọi hình thức. 

f) Trường hợp thay máy tàu với tổng công suất máy chính nhỏ hơn dãi công suất 

được duyệt hỗ trợ trước đây và còn lớn hơn hoặc bằng 400cv thì phải hoàn trả khoản 

kinh phí chênh lệch hỗ trợ giữa các dãi công suất nêu trên để được chuyển nhượng 

máy cũ sau khi thay. 

Điều 9. Những trường hợp tổ chức, cá nhân bị thu hồi vốn hỗ trợ 

1. Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện tổ chức, cá nhân khai báo không 

trung thực nguồn vốn góp để đóng mới tàu. 

2. Trường hợp chuyển nhượng tàu ra khỏi thành phố Đà Nẵng trước thời hạn đã 

cam kết hoạt động (07 năm kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ đợt 1). 

3. Trường hợp phát hiện chuyển nhượng tàu trái phép trong thời hạn cam kết và 

chưa hoàn trả lại kinh phí hỗ trợ.  

4. Trường hợp thay máy tàu với tổng công suất máy chính nhỏ hơn 400cv. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ngành liên quan tổ 

chức thực hiện quy định này; 

2. Hàng năm lập dự trù kinh phí thực hiện năm sau, gửi Sở Tài chính đề xuất 

UBND thành phố giao dự toán; 

3. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, 

UBND các quận, huyện theo dõi tình hình hoạt động của các chủ tàu cá, phát hiện, xử 

lý những trường hợp lợi dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi; 

4. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp nhận đơn và xử lý đơn của tổ chức, cá nhân. 

Thực hiện các biện pháp hữu hiệu không để tổ chức, cá nhân chuyển quyền sở hữu tàu 

cá trong thời gian quy định (7 năm) của UBND thành phố; 

5. Kịp thời đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

Điều 11. UBND các quận, huyện 

- Thông báo rộng rãi chủ trương hỗ trợ của thành phố để tổ chức, cá nhân biết, 

thực hiện; 

- Thành lập Hội đồng thẩm tra để xác nhận tổ chức, cá nhân đóng mới tàu cá với 

đầy đủ thành phần đúng quy định; 
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- Kịp thời phát hiện và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử 

lý những trường hợp vi phạm trong quá trình khai báo hồ sơ nhằm trục lợi đối với chính 

sách hỗ trợ của thành phố. 

Điều 12. Sở Tư pháp  

1. Chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng căn cứ thời hạn đã 

được ghi trên dấu nhận biết tại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không công chứng hợp 

đồng chuyển nhượng tàu cá ra khỏi thành phố Đà Nẵng khi chủ tàu chưa thực hiện đủ 

thời hạn như cam kết và chưa hoàn trả kinh phí được hỗ trợ. Trường hợp chuyển 

nhượng cho tổ chức có trụ sở, cá nhân có hộ khẩu trong thành phố Đà Nẵng thì tổ chức 

hành nghề công chứng yêu cầu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải cam kết tiếp 

tục thực hiện nghĩa vụ của bên chuyển nhượng. Nội dung cam kết phải được ghi vào 

nội dung hợp đồng công chứng. 

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức hành nghề 

công chứng vi phạm các quy định nêu tại khoản 1, Điều 12 của Quy định này. 

Điều 13. Sở Tài chính  

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND thành phố giao dự 

toán ngân sách hàng năm để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân. 

Điều 14. Các cơ quan có liên quan 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kịp thời phát hiện các tổ 

chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi. 

3. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 

Kiểm tra thông tin chứng minh nhân dân và Đăng ký tàu cá đã có dấu nhận biết 

tàu hỗ trợ đóng mới trước khi cấp kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân. 

4. Đề nghị: Hội nông dân thành phố, Hội Nghề cá thành phố, Báo Đà Nẵng thông 

báo rộng rãi nội dung Quyết định này để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở ngành, địa 

phương, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh./. 

                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                  KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                                                                   Phùng Tấn Viết 
 

  



   

24 CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 29-12-2014  

 

Phụ lục 1: Đơn đề nghị hỗ trợ lần 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu cá (lần 1) 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng. 

Tôi tên là:…………………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân:………………Cấp tại:…………………………... 

Địa chỉ thường trú: tổ…….;phường/xã:……………….;  

quận/huyện……………….. 

Tôi đã thực hiện đóng mới tàu cá năm 201…. 

Số đăng ký đã được cấp:…………………………………………………… 

Công suất tàu:………………………………………………………………. 

Nghề khai thác hải sản:…………………………………………………….. 

Tổng kinh phí:…………….Từ nguồn: …………………………………...... 

Nơi đóng tàu:……………………………………………………………….. 

Đề nghị được hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu. 

Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi quy định của Nhà nước đối với quản lý tàu thuyền; 

đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-

UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định cơ chế, chính 

sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./. 

 

Kèm đơn này: 
Bản chính 

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

+ Hóa đơn thu phí, lệ phí đăng ký, đăng kiểm… 

Các bản sao (mang kèm bản chính để đối chiếu): 

+ CMND, Hộ khẩu thường trú 

+ Hợp đồng đóng mới tàu cá tại ĐN 

+ Giấy đăng ký kinh doanh (tàu dịch vụ) 

Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 20__ 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

 

 

 

 

 

       

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG/XÃ………………………… 

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng thẩm tra  đóng mới tàu cá của ngư dân, Chủ tịch 

UBND phường/xã …………………. xác nhận: Ông…………………………………….. ðã thực 

hiện đóng mới tàu cá theo công suất, nghề khai thác hải sản (dịch vụ khai thác hải sản) như 

đơn là đúng sự thật. Kính đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ 

                                                                            CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 2: Đơn đề nghị hỗ trợ lần 2 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu cá (lần 2) 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng. 

Tôi tên là:…………………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân:………………Cấp tại:…………………………... 

Địa chỉ thường trú: tổ…….; phường:……………….; quận……………….. 

Tôi đã thực hiện đóng mới tàu cá năm 201…., đã được hỗ trợ đợt 1. 

Số đăng ký đã được cấp:…………………………………………………… 

Công suất tàu:………………………………………………………………. 

Nghề khai thác hải sản:…………………………………………………….. 

Đề nghị được hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu. 

Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi quy định của Nhà nước đối với quản lý tàu thuyền; 

đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-

UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định cơ chế, chính 

sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./. 

Kèm đơn này: 

Bản sao (Mang bảng chính để đối 

chiếu): 

+ CMND (nếu có thay đổi so với hồ 

sơ hỗ trợ lần đầu). 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

tàu cá và Giấy phép khai thác thủy 

sản còn hạn. 

+ Sổ danh bạ thuyền viên (có 

chuyến biển hoạt động) 
 

  Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 20__ 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

 

 

 

 

 

       

 

XÁC NHẬN CỦA CT. UBND PHƯỜNG/XÃ………………………… 
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Phụ lục 3: Dấu nhận biết tàu được hỗ trợ 

 

Mẫu, kích thước dấu, vị trí đóng và màu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 - Chữ “Tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định số _____/2014/QĐ-UBND”: Font 

Times New Roman, cỡ chữ 12, in đậm, kiểu chữ in thẳng. 

 - Chữ “Từ ngày...../...../.........đến ngày...../....../........”: Font Times New Roman, 

cỡ chữ 10, kiểu chữ in nghiêng, không in đậm. 

 - Dấu màu đỏ, đóng bên phải dấu quốc huy của Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

 

 

* Lưu ý:  

- Đối với các tàu đã được hỗ trợ đóng mới theo Quyết định số 7068/QĐ-UBND ngày 

29/8/2012 trước đây của UBND thành phố Đà Nẵng, Chi cục Thủy sản hướng dẫn chủ tàu thực hiện 

thay thế mẫu đóng dấu theo Quyết định mới. 

- Hết thời hạn 7 năm, chủ tàu mang Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đến Chi cục Thủy sản 

để đổi lại Giấy đăng ký tàu cá không còn dấu nêu trên. 

 

 

 

 

 

 

Tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định số 

________/2014/QĐ-UBND 

Từ ngày…/…/….đến ngày……./…../…. 

7,1cm 

2cm 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 49 /2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Đà Nẵng, ngày 17  tháng  12  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu 

 đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài 

khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước 

và nước ngoài 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 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 

2302/STC-GCS ngày 08 tháng 10 năm 2014, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn 

giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có 

mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định 

này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; bãi bỏ 

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Ban hành 

đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt 
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nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 4. 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;  Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện và các 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 
 
 

 

QUY ĐỊNH 

Mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình 

ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt 

nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  49 /2014/QĐ-UBND  

ngày 17  tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu  đối với 

đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, 

đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Các nội dung chưa quy định tại Quy định này thực hiện theo Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, đơn vị vũ trang 

nhân dân, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà 

nước cho thuê đất, thuê mặt nước; công nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải 

nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3.  Đơn giá thuê đất 

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình 

thức đấu giá 

Đơn giá thuê đất hàng năm = Tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền 

thuê đất 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1%. Riêng đối với:  

- Đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân 

cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt 

bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ là 2%.  

- Đất tại địa bàn các xã Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Phú thuộc huyện Hoà Vang;  

đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; đất 
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sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu 

tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định là 

0,5%. 

- Đối với đất thuê để khai thác đất đồi, đất thuê để khai thác đá xây dựng bằng 

1,5%. 

b) Giá đất tính thu tiền thuê đất 

- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị 

(tính theo giá đất tại Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên thì giá đất tính thu tiền thuê đất 

là giá đất cụ thể do UBND thành phố quyết định được xác định theo các phương pháp 

so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về giá đất. 

- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị 

(tính theo giá đất tại Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng thì giá đất tính thu tiền thuê đất là 

giá đất được tính theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND thành phố quy định tại 

Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất. 

Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND thành phố quy định. 

2. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm  
Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Đơn giá khởi 

điểm để thực hiện đấu giá là giá đất được xác định theo mục đích sử dụng đất thuê tương 

ứng với thời hạn thuê đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất 

nhân (x) với mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều này (không phân biệt giá trị của diện tích tính thu tiền thuê đất (tính theo giá đất 

tại Bảng giá đất) trên hay dưới 30 tỷ đồng). 

3. Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

a) Đơn giá thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình 

thức đấu giá là giá đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời gian 

thuê đất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng 

giá đất thì giá đất để xác định đơn giá thuê đất được xác định theo công thức sau: 
 

Giá đất của thời hạn 
 

= 

 

Giá đất tại Bảng giá đất 
 

x 
Thời hạn 

thuê đất Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất thuê đất 

 b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đơn giá khởi điểm để thực hiện 

đấu giá là giá đất được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu 

nhập, thặng dư quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ về giá đất và 

được UBND thành phố quyết định. 

 4. Trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất 

 a) Cơ quan thuế thực hiện việc xác định đơn giá thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá 
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 - Cục Trưởng Cục thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối với tổ 

chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

 - Chi cục trưởng Chi cục thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối 

với hộ gia đình, cá nhân. 

 b) Sở Tài chính thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 

đất thuê, giá trị quyền sử dụng đất thuê để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần 

hoá. 

Điều 4. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm 

1. Đối với đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công 

trình xây dựng trên mặt đất):  

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: đơn giá thuê đất bằng 30% 

đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng 

mục đích sử dụng. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: đơn giá thuê đất 

bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất. 

2. Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây dựng 

trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện 

tích trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì số tiền thuê đất phải nộp của phần diện tích 

vượt thêm này được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Căn cứ đơn giá quy định và hồ sơ, thông tin địa chính do cơ quan tài nguyên 

và môi trường cung cấp, Cục Thuế xác định số tiền thuê đất phải nộp đối với trường 

hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và thông báo cho người thuê đất để thực 

hiện nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước  

1. Đơn giá thuê đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất 

đai được xác định như sau: 

a) Đối với đất có mặt nước tại địa bàn các xã Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Phú thuộc 

huyện Hoà Vang; phần diện tích đất có mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; đất có mặt nước sử dụng làm mặt bằng sản 

xuất, kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt 

khuyến khích đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định thì đơn giá thuê đất có mặt 

nước được xác định bằng 50% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục 

đích sử dụng. 

b) Đối với đất có mặt nước thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối 

giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử 

dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ và các trường hợp 

không thuộc phạm vi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì đơn giá thuê đất có 

mặt nước được xác định bằng 60% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng 
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mục đích sử dụng.   

2. Cục thuế xác định số tiền thuê đất có mặt nước phải nộp và thông báo cho 

người thuê đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất có mặt nước để thực hiện 

dự án đầu tư. 

3. Chi cục thuế xác định số tiền thuê đất có mặt nước phải nộp và thông báo cho 

người thuê đất theo quy định của pháp luật đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

thuê đất có mặt nước để sản xuất kinh doanh. 

Điều 6. Đơn giá thuê mặt nước 

1. Căn cứ khung giá thuê mặt nước quy định tại Khoản 1 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan trình UBND thành phố quyết định đơn giá thuê mặt nước của 

từng dự án cụ thể. 

2. Căn cứ đơn giá thuê mặt nước và diện tích mặt nước thuê, Cục Thuế xác định, 

thông báo số tiền thuê mặt nước phải nộp và tổ chức thực hiện thu nộp theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP như sau: 

a) Trường hợp thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm thì số tiền thuê mặt nước 

thu hàng năm bằng diện tích mặt nước thuê nhân (x) đơn giá thuê mặt nước. 

b) Trường hợp thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì số 

tiền thuê mặt nước được tính bằng diện tích mặt nước thuê nhân (x) thời gian thuê mặt 

nước nhân (x) đơn giá thuê mặt nước. 

Điều 7. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 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. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

    Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 52/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  25 tháng 12 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi 

và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin 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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định về Khu công nghệ thông tin tập trung; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

tại Tờ trình số 483/TTr-STTTT ngày 26 tháng 11 năm 2014, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ 

trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công 

nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ; Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 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 

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 

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào 

Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2014/QĐ-UBND ngày25 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Khu công nghệ thông tin tập trung 

và dự án đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(gọi chung là Dự án đầu tư). 

2. Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng tại Quy định này, các Dự án đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi 

khác theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Quy định này là các tổ chức, cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài có Dự án đầu tư vào 

các Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Dự án đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung: Là dự án đầu tư mới vào 

lĩnh vực công nghệ thông tin tại các Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

2. Khu công nghệ thông tin tập trung: Là các khu tập trung các hoạt động nghiên 

cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông 

tin, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh 

nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin được cấp có thẩm 

quyền thành lập hoặc công nhận.  

3. Chủ đầu tư: Là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc người đại diện chủ sở hữu 

trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghệ 

thông tin tập trung. 

4. Nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trong Khu công nghệ 
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thông tin tập trung theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

5. Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung được đầu tư bằng nguồn 

vốn nhà nước: Là cơ quan, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc ủy quyền 

cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, có nhiệm vụ, quyền hạn 

và quy chế hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

Điều 4. Chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Khu công 

nghệ thông tin tập trung 

1. Đối với Khu công nghệ thông tin tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn nhà 

nước: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chuẩn bị trước mặt bằng 

và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Khu công nghệ thông tin 

tập trung, bao gồm: Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống giao thông, điện, 

nước đến chân tường rào doanh nghiệp và xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghệ thông tin tập trung.  

Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung có trách nhiệm tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân thành phố những nội dung công việc triển khai xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật dùng chung của Khu công nghệ thông tin tập trung. 

2. Đối với Khu công nghệ thông tin tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách nhà nước: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cam kết hỗ trợ Chủ đầu tư 

50% kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư các hộ dân thuộc diện giải tỏa 

tại khu vực dự án theo các quy định hiện hành.  

Điều 5. Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất  

1. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Khu công nghệ thông 

tin tập trung được hưởng ưu đãi như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được 

giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

b) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được thuê đất miễn nộp tiền thuê 

đất. 

2. Đối với các Dự án đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung:  

a) Các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc trong Khu công nghệ thông 

tin tập trung thuê: Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê (chủ đầu tư xây dựng 

dự án nhà ở không được tính chi phí tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà ở).  

b) Các dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới: Miễn tiền thuê đất trong 

thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không 

quá ba (03) năm. 

c) Các dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo 
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Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: Thời gian được miễn tiền thuê 

đất như sau:  

- Miễn 03 (ba) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 

- Miễn 11 (mười một) năm đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc 

biệt ưu đãi đầu tư. 

Điều 6. Giá thuê đất 

1. Giá thuê đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung đối với các dự án 

đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 

như sau:  

a) Giá thuê đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung: 
 

Phương thức trả tiền thuê đất 

Giá thuê đất (đồng/m2/năm) 

Dự án  

sản xuất 

Dự án  

kinh doanh dịch vụ 

- Trả từng năm 8.400 10.500 

- Trả 5 năm một lần 7.850 9.950 

- Trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê 5.250 7.350 

Giá thuê đất nêu trên không bao gồm Thuế giá trị gia tăng. 

b) Giá thuê đất quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này được giữ ổn định trong 

vòng 05 năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành. Sau 05 năm, Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng có thể điều chỉnh giá thuê đất của kỳ ổn định 05 năm tiếp theo 

cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm điều chỉnh. 

c) Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả một lần cho toàn bộ thời 

gian thuê” được giữ ổn định giá thuê đất đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất trước đó, 

kể cả khi Nhà nước có điều chỉnh giá thuê đất.  

d) Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả 05 năm một lần” thì giá 

thuê đất của mỗi kỳ 05 năm tiếp theo được áp dụng theo giá thuê đất do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm 05 năm tiếp theo đó. 

e) Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả từng năm” thì giá thuê đất 

được giữ ổn định trong vòng 05 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê đất. Sau 05 năm 

đầu, giá thuê đất của mỗi kỳ 05 năm sau được áp dụng theo giá thuê đất do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm 05 năm tiếp theo đó. 

Riêng một số dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập 

trung, giá thuê đất sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định. 

2. Giá thuê đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung đối với các dự án 

đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân 
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sách nhà nước: Chủ đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung tự quyết định giá thuê 

đất và phương thức trả tiền thuê đất. 

Điều 7. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải 

1. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải đối với các dự án đầu tư vào Khu 

công nghệ thông tin tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước cụ thể như sau:  

a) Tiền sử dụng hạ tầng: 4.200 đồng/m2/năm. Thanh toán 06 tháng 1 lần vào 

tháng đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán. 

b) Tiền xử lý nước thải: Từ 4.200 - 6.300 đồng/m3. Thanh toán mỗi tháng 1 lần 

trước ngày 15 của tháng tiếp theo đó. 

2. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải quy định tại Khoản 1 Điều này 

không bao gồm Thuế giá trị gia tăng và được giữ ổn định trong vòng 05 năm kể từ ngày 

Quy định này có hiệu lực thi hành. Sau 05 năm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

có thể điều chỉnh tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải của kỳ ổn định 05 năm 

tiếp theo cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm điều chỉnh. 

3. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải đối với các dự án đầu tư vào Khu 

công nghệ thông tin tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: 

Chủ đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung tự quyết định đơn giá và phương thức 

thanh toán. 

Điều 8. Ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng 

Các dự án nhận giao đất hoặc thuê đất tại Khu công nghệ thông tin tập trung 

được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng như sau: 

1. Các dự án nghiên cứu - phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ thông 

tin; đào tạo nhân lực công nghệ thông tin; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công 

nghệ thông tin được hỗ trợ 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày 

nhận giao đất và hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 03 năm tiếp theo của dự án; 

2. Các dự án sản xuất các sản phẩm thuộc Nhóm III (Ngành điện tử - tin học) và 

Nhóm VI (Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao) trong 

Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, ban hành kèm theo 

Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

được hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong vòng 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất. 

3. Đối với một số dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư vào Khu công nghệ thông tin 

tập trung, ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

quyết định. 

 

Điều 9. Ưu đãi về thuế  

Nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế cho dự án đầu tư 

vào Khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định pháp luật hiện hành. 
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Điều 10. Thủ tục giao đất, cho thuê đất 

Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư các 

thủ tục về: giao đất, cho thuê đất, giao mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho các dự án đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 

Chương III 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

Điều 11. Cung ứng dịch vụ hành chính “một cửa” 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án đầu tư trong nước), Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư thành phố (đối với các dự án đầu tư nước ngoài) tổ chức thực hiện cơ chế 

“một cửa” để hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính.  

Điều 12. Thông quan tại Khu công nghệ thông tin tập trung 

Các Khu công nghệ thông tin tập trung được mở điểm thông quan. Giao Cục Hải 

quan thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai điểm thông quan theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 13. Hỗ trợ thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú 

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các 

dự án đầu tư tại Khu công nghệ thông tin tập trung và các thành viên của gia đình họ 

được xem xét gia hạn tạm trú, cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú phù hợp với mục đích nhập 

cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các 

dự án đầu tư tại Khu công nghệ thông tin tập trung và các thành viên của gia đình họ 

được tạo điều kiện thuận lợi về cư trú, thuê nhà ở trong Khu công nghệ thông tin tập 

trung theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.  

Điều 14. Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin  

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ 

các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện và 

tổ chức cho các doanh nghiệp gặp gỡ các cơ sở đào tạo trong nước để tuyển dụng sinh 

viên xuất sắc nếu doanh nghiệp có yêu cầu. 

2. Hỗ trợ nhà ở đối với các chuyên gia trong nước và nước ngoài làm việc tại 

các doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung: Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà trong vòng 6 (sáu) tháng làm việc đầu tiên. Mức hỗ trợ tối 

đa không quá 2.000.000 (hai triệu) đồng/người/tháng.  

Điều 15. Hỗ trợ vay vốn 
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Chủ đầu tư, Nhà đầu tư là pháp nhân có Dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu, đối 

tượng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, được Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng xem xét cho phép đầu tư bằng hình thức đầu tư trực tiếp hoặc cho 

vay đầu tư từ các nguồn vốn của Quỹ.  

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương  

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức thực hiện Quy định này; định kỳ hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

tình hình thực hiện. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Quỹ Đầu tư phát 

triển thành phố giải quyết cho vay vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung 

của Khu công nghệ thông tin tập trung thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo 

quy định hiện hành.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố và các cơ quan liên quan quảng bá và kêu gọi 

các dự án đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung; tuyên truyền, quảng bá Chính 

sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư này đến các nhà đầu tư. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư vào Khu công nghệ thông 

tin tập trung. 

5. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng hướng dẫn 

và hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các chính sách ưu đãi của pháp luật về thuế và thủ 

tục hải quan.  

6. Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, cung cấp điện và các doanh nghiệp 

viễn thông trên địa bàn Đà Nẵng xây dựng hệ thống cấp nước, cấp điện và viễn thông 

đến chân tường rào dự án và công khai giá điện, nước và viễn thông để nhà đầu tư biết. 

7. Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) có trách nhiệm 

tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các dự án đầu tư tại Khu công nghệ thông 

tin tập trung và thành viên của gia đình họ về cư trú, khai báo tạm trú và các thủ tục 

liên quan đến xuất nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp 

trong việc tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin . 

9. Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Thông 
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tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ 

thông tin tập trung. 

Điều 17. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư 

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm: Triển khai xây dựng khu công nghệ thông tin 

tập trung theo đúng quy hoạch, kế hoạch và thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; xây dựng quy trình, thủ tục liên quan theo quy định hiện hành, làm cơ sở để 

hướng dẫn và giám sát các nhà đầu tư thực hiện xây dựng theo đúng trình tự và quy 

định của pháp luật. 

2. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm: 

a) Triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung 

và tiến độ đã cam kết. Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nếu 

dự án chưa triển khai thực hiện thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định 

của pháp luật. 

b) Trường hợp dự án tạm ngừng hoặc giãn tiến độ mà làm thay đổi tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư đã cam kết thì nhà đầu tư phải báo cáo giải trình và cam kết lại tiến 

độ chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố để tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

c) Nhà đầu tư thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định này 

chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán 

theo quy định. 

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định 

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có các vướng mắc phát sinh, các 

Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và 

Truyền thông để tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

            Văn Hữu Chiến 
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