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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: 31/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách
bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số
16/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 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 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 Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số
93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ
Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2740/TTrSGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách
bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐUBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
1. Sửa đổi Điều 6 như sau:
“Điều 6. Tiêu chuẩn đối với lái xe taxi
Người lái xe taxi phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 58, 59 và 60
Luật Giao thông đường bộ và khoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP, Nghị
định số 93/2012/NĐ-CP”
2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:
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“2. Quyền lợi của người lái xe taxi:
a) Được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo giáo trình thống nhất do Tổng cục
đường bộ Việt Nam biên soạn.
b) Được ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp và hưởng các chế độ theo
quy định của doanh nghiệp và của pháp luật.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm
tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông
vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các 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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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 32/2013/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện 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 Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1173/TTrSCT ngày 22 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, đầu tư xây
dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Công
Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao
thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
quận, huyện, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2, Giám đốc Công ty TNHH một thành
viên Điện lực Đà Nẵng, Thủ trưởng các tổ chức 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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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này điều chỉnh công tác quản lý, đầu tư xây dựng các công trình
điện (bao gồm công trình nguồn điện, lưới điện) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và
trách nhiệm của các Sở, UBND các quận, huyện, xã, phường, các tổ chức có liên quan.
2. Các tổ chức khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác quản lý, đầu
tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải
tuân thủ quy định này và các quy định hiện hành có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quy hoạch phát triển điện lực là mục tiêu, định hướng, giải pháp và cơ chế,
chính sách về đầu tư xây dựng các công trình điện gồm nguồn điện, lưới điện để đáp ứng
yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục nhằm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội,
an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân. Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm Quy
hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng
được phê duyệt.
2. Đầu tư xây dựng công trình điện là toàn bộ các hoạt động xây dựng mới, cải
tạo, nâng cấp nguồn điện, lưới điện, gồm: lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, quản lý dự
án đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi
công xây dựng và các hoạt động liên quan khác theo quy định của pháp luật.
3. Lưới điện truyền tải là lưới điện có chức năng truyền tải điện trong hệ thống
lưới điện quốc gia, không trực tiếp phân phối điện đến khách hàng sử dụng điện, bao
gồm các đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở lên.
4. Lưới điện phân phối là lưới điện có chức năng trực tiếp phân phối điện đến
khách hàng sử dụng điện, gồm một số đường dây và trạm biến áp 110kV, các đường
dây và trạm biến áp có điện áp từ 22kV trở xuống.
5. Công trình điện là tổ hợp các phương tiện, máy móc, thiết bị, kết cấu xây dựng
phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ
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thống điện, mua bán điện, hệ thống bảo vệ, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, đất sử
dụng cho công trình điện và công trình phụ trợ khác.
6. Đất sử dụng cho công trình điện là diện tích đất được cấp có thẩm quyền bố
trí để đầu tư xây dựng công trình điện và các công trình phụ trợ khác phục vụ công tác
quản lý, vận hành, truyền tải, phân phối điện và hành lang bảo vệ an toàn công trình
lưới điện cao áp.
7. Đơn vị phân phối điện là đơn vị có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh
vực quản lý, vận hành lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp cho khách hàng sử
dụng điện hoặc cho các đơn vị bán lẻ điện.
8. Chủ đầu tư công trình điện là người sở hữu vốn hoặc người được cấp có thẩm
quyền giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình điện. Chủ đầu tư
công trình điện bao gồm: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (hoặc Công ty Truyền
tải điện 2), Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH một thành viên Điện
lực Đà Nẵng, các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng
kỹ thuật trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ và các đơn vị Chủ đầu tư dự án
bất động sản, Khu đô thị mới quy định trong Luật kinh doanh bất động sản.
Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Các công trình điện phải được đầu tư xây dựng phù hợp với Quy hoạch phát
triển điện lực. Chỉ được đầu tư xây dựng công trình điện không có trong Quy hoạch phát
triển điện lực khi cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực cho phép.
2. Căn cứ vào quy mô khối lượng lưới điện truyền tải và phân phối trong Quy
hoạch phát triển điện lực, các cơ quan quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ có
trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các chủ đầu tư công trình điện thực hiện các
thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình điện.
Chương II
ĐẤT SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH ĐIỆN
Điều 4. Bố trí đất để đầu tư xây dựng công trình điện
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng
phê duyệt hướng tuyến, vị trí đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng trên cơ sở phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ
trợ các chủ đầu tư công trình điện và chú ý cập nhật số công trình điện cần đầu tư xây
dựng trong Quy hoạch phát triển điện lực vào Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng,
quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các
Khu công nghiệp, Khu công nghệ, Khu đô thị mới để việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất phục vụ việc đầu tư xây dựng công trình điện đạt hiệu quả, tránh chồng chéo và
chiếm dụng diện tích đất của các dự án khác có liên quan.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ
đầu tư công trình điện xác định diện tích đất cần sử dụng để điều chỉnh, bổ sung vào
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quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tham mưu, đề xuất
UBND thành phố Đà Nẵng bố trí diện tích đất để đầu tư xây dựng công trình điện trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3. Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND
thành phố Đà Nẵng phê duyệt hướng tuyến, vị trí đầu tư xây dựng, diện tích đất hợp lý
để đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4. Các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ và các đơn vị Chủ đầu tư dự án bất
động sản, Khu đô thị mới có nhu cầu sử dụng điện từ 80kW trở lên có trách nhiệm bố
trí diện tích đất trong ranh giới dự án của mình để đầu tư xây dựng công trình điện
nhằm cung cấp điện cho dự án.
5. Để đầu tư xây dựng công trình điện được thuận lợi, các chủ đầu tư công trình
điện phải xác định chính xác hướng tuyến, diện tích đất cần sử dụng, đề xuất phương
án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân có công trình,
nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trong ranh giới diện tích đất cần sử dụng trong
giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình điện để các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xem xét, thoả thuận, quyết định.
6. Sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình điện được phê duyệt theo quy định,
chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệm gửi hồ sơ liên quan đến diện tích đất cần sử
dụng cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng
quyết định giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình điện.
7. UBND quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư công trình
điện lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường thiệt
hại về đất đai, tài sản; hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền về sự cần thiết phải đầu tư xây dựng
công trình điện trên địa bàn quản lý, bảo vệ diện tích đất cần sử dụng để đầu tư xây dựng
công trình điện (trong đó có hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp), kịp
thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép diện tích đất cần sử dụng để đầu
tư xây dựng công trình điện.
Điều 5. Cắm mốc ranh giới, hướng tuyến, diện tích đất cần sử dụng để đầu
tư xây dựng công trình điện
1. Sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình
điện của UBND thành phố Đà Nẵng, các chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệm
phối hợp với UBND quận, huyện công bố công khai, tiến hành cắm mốc ranh giới
hướng tuyến và diện tích đất cần sử dụng trên thực địa, theo dõi, kiểm tra, kịp thời báo
cáo UBND quận, huyện về các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép diện tích đất cần
sử dụng để đầu tư xây dựng công trình điện.
2. Mốc giới phải bảo đảm độ bền vững, dễ nhận biết, an toàn cho con người,
phương tiện giao thông qua lại và phù hợp với địa hình khu vực cắm mốc. Mốc giới
phải thể hiện trên thực địa và trên bản đồ số, được định vị GPS theo hệ tọa độ VN 2000.
Hồ sơ cắm mốc ranh giới, hướng tuyến, diện tích cần sử dụng để đầu tư xây dựng công
trình điện do UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
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Chương III
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN
Điều 6. Đầu tư xây dựng công trình điện
1. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (hoặc Công ty Truyền tải điện 2), Tổng
Công ty Điện lực miền Trung có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải được
phân công quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị phân phối
điện khác có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối đến ranh giới điểm đo
đếm điện được thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện trên nguyên tắc bảo đảm hiệu
quả đầu tư để bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện.
3. Các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ và các đơn vị Chủ đầu tư dự án bất
động sản, Khu đô thị mới có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối đồng bộ
với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong ranh giới dự án của mình, Công ty TNHH một
thành viên Điện lực Đà Nẵng có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối đến
ranh giới dự án (điểm lắp đặt hệ thống đo đếm điện) để bán điện cho các đơn vị Chủ
đầu tư, điều hành dự án này. Nếu các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án trên không
có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện thì phải thỏa thuận với Công
ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng về nội dung bàn giao tài sản lưới điện phân
phối sẽ đầu tư xây dựng và bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện trong các
dự án này trước khi triển khai đầu tư xây dựng lưới điện phân phối.
4. Trường hợp khách hàng sử dụng điện đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để
phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà
Nẵng hoặc đơn vị phân phối điện khác có trách nhiệm lắp đặt hệ thống đo đếm điện tại
vị trí thỏa thuận thống nhất với khách hàng sử dụng điện để bán điện theo mức giá quy
định ở cấp điện áp đấu nối.
5. Khi có nhu cầu đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để cấp điện cho các tổ
chức, cá nhân mà phải đấu nối với lưới điện phân phối của khách hàng sử dụng điện,
Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị phân phối điện khác
phải có văn bản thỏa thuận đấu nối với chủ sở hữu lưới điện phân phối hiện có và gửi
văn bản thỏa thuận đấu nối này cho Sở Công Thương để theo dõi, quản lý.
Điều 7. Lập kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình điện
1. Chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệm căn cứ vào Quy hoạch phát triển
điện lực, tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng điện cụ thể để lập kế hoạch, dự án đầu
tư xây dựng công trình điện trên cơ sở có văn bản thoả thuận đấu nối với đơn vị quản
lý, vận hành lưới điện truyền tải hoặc lưới điện phân phối và gửi hồ sơ thiết kế triển
khai sau thiết kế cơ sở cho Sở Công Thương thẩm tra theo quy định tại Điều 21 Nghị
định số 15/2013/NĐ-CP. Chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệm gửi kế hoạch đầu
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tư xây dựng lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối của năm sau trước ngày 31 tháng
8 của năm hiện tại và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện
truyền tải, lưới điện phân phối hàng năm cho Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12
của năm đó để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.
2. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, quản lý, giám sát việc thực hiện kế
hoạch đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng về khối lượng, quy mô đầu
tư lưới điện thực tế so với khối lượng, quy mô đầu tư lưới điện trong Quy hoạch phát
triển điện lực trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.
Điều 8. Kiểm tra, xác nhận sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng công
trình điện
1. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận sự phù hợp của dự án đầu
tư xây dựng công trình điện với Quy hoạch phát triển điện lực bằng văn bản trong thời
gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư công trình điện có văn bản báo
cáo về quy mô và các thông số kỹ thuật chính của dự án đầu tư xây dựng công trình
điện.
2. Chủ đầu tư công trình điện phải có văn bản xác nhận của Sở Công Thương về
sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng công trình điện với Quy hoạch phát triển điện
lực để triển khai thực hiện thuận lợi các bước tiếp theo như thỏa thuận vị trí, hướng
tuyến; thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy
phép xây dựng; giấy phép đào vỉa hè, đào đường giao thông, giao đất, cho thuê đất để
đầu tư xây dựng công trình điện. Trong quý I hàng năm, chủ đầu tư công trình điện có
trách nhiệm lập danh sách các tuyến đường giao thông có nhu cầu lắp đặt ngầm các bộ
phận, kết cấu công trình điện để đăng ký với Sở Giao thông vận tải, UBND các quận,
huyện nhằm xem xét kiểm tra, cấp phép đào đường, vỉa hè, theo dõi việc thực hiện và
tổng hợp báo cáo.
Điều 9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình điện
Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm:
1. Nguồn vốn của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện
lực miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty TNHH một thành viên Điện lực
Đà Nẵng và của các đơn vị chủ đầu tư công trình điện.
2. Nguồn vốn của các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án đầu tư xây dựng hệ
thống hạ tầng kỹ thuật trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ, các tuyến đường
giao thông quy hoạch mới và các đơn vị Chủ đầu tư dự án bất động sản, Khu đô thị
mới, bao gồm kinh phí thực hiện việc di dời lưới điện hiện trạng trong ranh giới dự án
của mình.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND
thành phố xem xét hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Công ty
Truyền tải điện 2 tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu
đãi có lãi suất thấp của các tổ chức tín dụng, tài chính quốc tế như WB, ADB…để đầu
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tư xây dựng các công trình điện quan trọng, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế
- xã hội, an ninh - quốc phòng và các đề án quy hoạch, các dự án trọng điểm theo chủ
trương của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng.
4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình điện ngầm, cải tạo đường dây
dẫn điện trên không các cấp điện áp dọc các đường phố chính và trong khu vực trung
tâm thành phố Đà Nẵng thành đường dây dẫn điện ngầm theo chủ trương của UBND
thành phố Đà Nẵng để đảm bảo mỹ quan đô thị, thu hút du lịch, dịch vụ và nâng cao
chất lượng cuộc sống của cộng đồng xã hội thì có hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách
Nhà nước thành phố Đà Nẵng sau khi các Sở quản lý chuyên ngành liên quan đề xuất
và được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
Điều 10. Bàn giao, tiếp nhận công trình lưới điện phân phối
1. Chủ đầu tư công trình lưới điện phân phối có thể thỏa thuận bàn giao lưới điện
phân phối cho Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng để quản lý, vận hành,
khai thác và sử dụng.
2. Việc giao nhận công trình lưới điện phân phối phải lập hồ sơ, biên bản giao
nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật. Chỉ thực hiện việc hoàn trả vốn đầu tư công
trình lưới điện phân phối khi chủ đầu tư công trình lưới điện phân phối có thỏa thuận
với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng về việc hoàn trả vốn trước khi
triển khai đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối đó.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Kiểm tra, xử lý vi phạm
1. Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Sở Công Thương, UBND quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng Thanh tra
chuyên ngành của cơ quan mình để kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm pháp luật
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm
pháp luật trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng.
2. Các tổ chức vi phạm hoặc thực hiện không đúng nội dung của Quy định này,
tùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm pháp
luật trong lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện và các quy định hiện
hành khác của pháp luật có liên quan.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương có trách nhiệm:
a) Làm đầu mối kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng về tình
hình thực hiện Quy định này.
b) Theo dõi, tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng tháo gỡ các
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khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và
Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra việc
đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; báo cáo, đề xuất
UBND thành phố Đà Nẵng xử lý việc đầu tư xây dựng công trình điện không phù hợp
hoặc không có trong Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng.
d) Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công
trình điện và thẩm tra hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây
dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định hiện hành của Nhà
nước.
e) Kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình điện vào sử dụng.
Chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra công tác quản lý chất lượng, giám định chất lượng xây
dựng các công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tham mưu cho
UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình
điện đồng bộ, phù hợp với việc đầu tư phát triển các dự án, chương trình theo quy
hoạch từng ngành, từng địa phương và theo Quy định này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp vướng mắc, khó
khăn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương bằng văn bản
để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng
xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 33 /2013/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2013-2016
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ 06 tháng cuối
năm 2013;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
1340/TTr-SNN ngày 9 tháng 10 năm 2013 về ban hành Quy định một số cơ chế, chính
sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn
2013-2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số cơ chế, chính sách
hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 20132016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Chủ tịch UBND
huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND các xã của huyện Hòa Vang và thủ trưởng các cơ
quan, tổ chức liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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

QUY ĐỊNH
Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2013-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2013/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Văn bản này quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang
(sau đây viết tắt là huyện) giai đoạn 2013 - 2016 nhằm thực hiện Chương trình mục
tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
b) Các nội dung quy định tại chính sách này, nếu có văn bản khác của cấp có thẩm
quyền cùng điều chỉnh, thì đối tượng áp dụng chỉ được hưởng mức cao nhất của một
trong các chính sách hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng
a) Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội ở nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang, nhằm thực hiện Chương trình
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
b) Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân (sau đây gọi tắt
là các tổ chức, cá nhân), có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đầu tư
phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang.
c) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính
sách theo quy định này.
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách địa phương bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện cơ chế,
chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy định này.
2. Lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách Trung
ương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân, các tổ chức đóng góp, các
nguồn vốn hợp pháp khác.
Chương II
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HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN
Điều 3. Hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa, khu thể
thao nông thôn
1. Nội dung hỗ trợ
a) Đầu tư xây dựng đường thôn xóm, kiệt, hẻm và giao thông trục chính nội đồng,
được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ vật tư theo định mức kinh tế kỹ thuật (trong
đó ngân sách thành phố hỗ trợ 80%, ngân sách huyện hỗ trợ 20%). Các khoản kinh phí
khác còn lại để xây dựng công trình như: nhân công, hiến đất, tháo dỡ tường rào, cây
cối...vận động nhân dân đóng góp tự nguyện.
b) Hỗ trợ kiên cố hóa kênh tưới do địa phương quản lý
- Đối với hệ thống kênh chính từ công trình đầu mối (hồ chứa, trạm bơm) đến đầu
cống kênh tưới nội đồng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí xây lắp theo thiết
kế - dự toán được duyệt (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 60%, ngân sách huyện
hỗ trợ 40%). Các khoản kinh phí khác còn lại để xây dựng công trình như: hiến đất,
tháo dỡ tường rào, cây cối...vận động nhân dân đóng góp tự nguyện.
- Đối với hệ thống kênh nội đồng cần thiết phải kiên cố bằng bê tông để không
thất thoát nguồn nước tưới, ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ vật tư theo định mức
kinh tế kỹ thuật (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 80%, ngân sách huyện hỗ trợ
20%). Các khoản kinh phí khác còn lại để xây dựng công trình như: nhân công, hiến
đất, tháo dỡ tường rào, cây cối...vận động nhân dân đóng góp tự nguyện.
c) Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao của thôn
- Đầu tư xây dựng nhà văn hóa: Ngân sách thành phố hỗ trợ không quá
500.000.000 đồng/công trình/thôn đối với xây dựng mới và 150.000.000 đồng/công
trình/thôn đối với sửa chữa, nâng cấp; còn lại huy động ủng hộ, đóng góp của các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân và các nguồn tài chính khác.
- Đầu tư khu thể thao thôn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 30.000.000
đồng/công trình/thôn (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 80%, ngân sách huyện hỗ
trợ 20%), còn lại huy động ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và
các nguồn tài chính khác.
Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, UBND huyện và UBND cấp xã
có thể hỗ trợ thêm kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện, xã để đầu tư xây dựng nhà
văn hóa, khu thể thao thôn.
2. Trình tự thực hiện
a) Căn cứ nội dung đề án xây dựng xã nông thôn mới được duyệt, UBND xã lập
kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, kiên cố kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà
văn hóa, khu thể thao thôn kèm theo danh mục các dự án, công trình, gửi Phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện thẩm định, tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt.
b) Trình tự, thủ tục đầu tư và quyết toán kinh phí đầu tư công trình thực hiện theo
Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố về
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ban hành cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đối với dự án, công trình
đầu tư mới phải được phê duyệt tuân thủ theo quy định quản lý đầu tư xây dựng.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
Ngân sách các cấp hỗ trợ thông qua ngân sách xã để tổ chức thực hiện, cụ thể:
a) Căn cứ nội dung quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, UBND
cấp xã tổng hợp toàn bộ phần quyết toán chi phí mua vật tư (trong khoản mục chi phí
xây dựng) từng dự án, công trình kèm theo tờ trình gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện tổng hợp, trình UBND huyện quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp
xã thực hiện.
b) Căn cứ quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố, Phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân
sách xã; UBND cấp xã thực hiện việc cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 4. Hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh nơi ở
1. Nội dung hỗ trợ
Hộ gia đình chưa có công trình vệ sinh tự hoại, được ngân sách thành phố hỗ trợ
kinh phí xây dựng, mức hỗ trợ như sau:
a) Hộ nghèo, hộ chính sách và hộ đồng bào dân tộc ít người được hỗ trợ 3.000.000
đồng/hộ (ba triệu đồng/hộ);
b) Hộ khác ngoài đối tượng nêu trên, được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ (một triệu
đồng/hộ).
2. Trình tự thực hiện
a) Căn cứ kế hoạch hàng năm, UBND huyện, xã có văn bản thông báo đến các
thôn để phổ biến kế hoạch.
b) Hộ gia đình làm đơn đăng ký và cam kết xây dựng công trình vệ sinh tự hoại
có xác nhận của Trưởng thôn, gửi UBND xã. Sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn,
UBND xã tổng hợp danh sách, thẩm định và phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ theo
đúng đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện kèm theo văn bản đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức thẩm tra, trình UBND huyện ban hành quyết định
phân bổ kinh phí cho UBND xã (kèm theo danh sách được hỗ trợ kinh phí, mức hỗ trợ
từng hộ gia đình theo địa bàn xã).
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận quyết định phân bổ kinh phí
hỗ trợ, UBND xã tổ chức cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình.
Sau khi công trình hoàn thành, UBND xã tiến hành nghiệm thu và thanh quyết
toán theo quy định.
Điều 5. Hỗ trợ cho hộ gia đình cải thiện vệ sinh môi trường

18

CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 23-11-2013

1. Nội dung hỗ trợ
Hộ gia đình (sau đây viết tắt là người vay) đầu tư xây dựng hầm khí sinh học
biogas để xử lý môi trường chăn nuôi trong khu vực nơi ở, được ngân sách thành phố
hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay, tính theo mức lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn, thời hạn tối
đa là 05 năm, mức vay tối đa được hưởng hỗ trợ lãi suất là 10.000.000 đồng/hộ.
2. Trình tự thực hiện
a) Người vay thực hiện các thủ tục vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định cho
vay thông thường.
b) Người vay làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất gửi UBND xã, số lượng 01 bộ,
gồm:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ lãi suất vốn vay của hộ gia đình;
- Hồ sơ thiết kế mẫu, bản xác nhận của Trưởng thôn về việc công trình đã hoàn
thành đưa vào sử dụng; bản sao hợp lệ hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ; bảng sao
kê lãi suất tiền vay do các tổ chức ngân hàng cấp.
c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ
- UBND xã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và tổng hợp kinh phí hỗ trợ lãi suất vay
gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Thời gian từ khi UBND xã tiếp nhận hồ sơ đến
khi thẩm định xong hồ sơ tối đa là 07 ngày làm việc.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính
- Kế hoạch huyện thẩm tra hồ sơ, trình UBND huyện phê duyệt danh sách người vay
và mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Quy định này, đồng thời thông
báo cho UBND xã.
- UBND xã thực hiện niêm yết công khai danh sách người vay vốn được phê duyệt
hỗ trợ lãi suất tại trụ sở UBND xã trong thời gian tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày UBND
huyện ban hành Quyết định phê duyệt.
- Việc chi trả tiền hỗ trợ lãi suất thực hiện định kỳ hàng tháng tại UBND cấp xã;
thời gian cụ thể do UBND cấp xã quy định.
d) Thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ lãi suất
- Người vay vốn mang theo bản sao (có chứng thực) chứng từ thu nộp tiền gốc và
tiền lãi của tổ chức tín dụng cho vay; Chứng minh nhân dân của người vay hoặc người
đại diện hợp pháp đến UBND cấp xã để nhận tiền hỗ trợ.
- UBND cấp xã chi tiền hỗ trợ cho người vay theo quyết định phê duyệt của UBND
huyện.
Chương III
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Điều 6. Hỗ trợ dồn điền, đổi thửa để phát triển sản xuất hàng hóa
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1. Điều kiện áp dụng
Ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thực hiện dồn điền, đổi thửa
để xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa trong vùng sản xuất nông nghiệp ổn
định, phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
có phương án dồn điền, đổi thửa được Hội đồng nhân dân xã thông qua và UBND
huyện phê duyệt.
2. Nội dung hỗ trợ
a) Hỗ trợ toàn bộ chi phí đo đạc địa chính theo định mức quy định của nhà nước
từ nguồn ngân sách huyện.
b) Hỗ trợ cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 3.000.000
đồng/ha từ nguồn ngân sách thành phố.
3. Trình tự thực hiện
a) Ủy ban nhân dân xã
- Trước tháng 11 hàng năm, UBND xã xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa,
tổng hợp kế hoạch dồn điền, đổi thửa và dự toán kinh phí thực hiện, trình Hội đồng
nhân dân xã thông qua và gửi UBND huyện.
b) Ủy ban nhân dân huyện
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tiếp nhận hồ sơ của UBND
các xã (Phương án, dự toán kinh phí thực hiện dồn điền, đổi thửa), phối hợp với các
phòng liên quan của huyện thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện phê duyệt phương
án, dự toán kinh phí dồn điền đổi thửa và giao dự toán cho UBND xã thực hiện.
- Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, UBND huyện và UBND xã có
thể hỗ trợ thêm kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện, xã để chi cho công tác tuyên
truyền, vận động và hoạt động của Ban Chỉ đạo dồn điền, đổi thửa ở địa phương theo
quy định.
c) Nghiệm thu
- Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã phối hợp với thôn, cộng đồng dân cư tổ
chức nghiệm thu sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
- UBND huyện kiểm tra, nghiệm thu công trình hoàn thành và chịu trách nhiệm
về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu dồn điền, đổi thửa, làm căn cứ thanh quyết
toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.
Điều 7. Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống lúa có chất lượng cao
1. Nội dung hỗ trợ
a) Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sản xuất giống lúa nguyên chủng, giống xác
nhận để phục vụ sản xuất trên địa bàn theo kế hoạch nhân giống lúa hàng năm của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% chi phí
mua giống lúa siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng và 50% chi phí đầu tư phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật theo định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống lúa.
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b) Hộ gia đình mua giống lúa xác nhận để sản xuất từ nguồn giống trong kế hoạch
nhân giống lúa hàng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ngân sách
thành phố hỗ trợ phần chênh lệch giá giữa giá thóc giống xác nhận với giá thóc thịt
theo giá thị trường tại thời điểm mua giống.
2. Trình tự thực hiện
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập và trình UBND thành phố phê
duyệt kế hoạch sản xuất, nhân giống lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn giống theo quy
định.
b) Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, nhân giống lúa được duyệt, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn lập kế hoạch gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính tham mưu UBND
thành phố giao dự toán hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực
hiện.
c) Căn cứ dự toán được UBND thành phố giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn lựa chọn hợp tác xã có đủ điều kiện sản xuất giống để ký hợp đồng sản xuất
giống lúa nguyên chủng, giống lúa xác nhận và thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điểm
a, Khoản 1 Điều này.
d) Trên cơ sở nguồn lúa giống xác nhận được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn phân bổ, UBND huyện thực hiện hỗ trợ cho nông dân sản xuất theo quy định tại
Điểm b, Khoản 1 Điều này.
đ) Ngân sách thành phố cấp kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
để tổ chức sản xuất giống lúa nguyên chủng, giống xác nhận và cấp bổ sung cho ngân
sách huyện để thực hiện hỗ trợ cho nông dân sản xuất theo quy định tại Khoản 1 Điều
này.
Điều 8: Hỗ trợ đầu tư thí điểm một số mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng
công nghệ cao
1. Điều kiện và nội dung hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất rau, hoa chuyên canh ứng dụng công nghệ cao
và có quy mô tối thiểu 0,5 ha, được ngân sách thành phố hỗ trợ 50% giá trị đầu tư kết
cấu hạ tầng kỹ thuật ruộng sản xuất (gồm: cải tạo xây dựng đồng ruộng, xây dựng nhà
lưới, hệ thống tưới, tiêu và các thiết bị khác), nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá
300.000.000 đồng/mô hình/đơn vị.
2. Trình tự thực hiện
a) Thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán các mô
hình đầu tư sản xuất rau, hoa có ứng dụng công nghệ cao, được ngân sách thành phố
hỗ trợ.
b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
Căn cứ quy hoạch phát triển các vùng sản xuất rau, hoa của huyện, tổ chức, cá
nhân lập hồ sơ, số lượng 03 bộ, gồm:
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- Dự án hoặc phương án đầu tư trồng rau, hoa có ứng dụng công nghệ cao
gửi UBND huyện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, UBND huyện
thẩm tra, xác nhận và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
- Sau khi nhận thông báo, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và
dự toán các hạng mục đầu tư xây dựng mô hình, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phê duyệt; thời gian từ khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận
hồ sơ đến khi thẩm định, phê duyệt tối đa là 15 ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ (UBND
huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn thiện hồ
sơ không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ.
c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ
- Sau khi công trình hoàn thành, tổ chức cá nhân phải tổ chức nghiệm thu và lập
hồ sơ quyết toán công trình gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc cấp có
thẩm quyền) thẩm định, phê duyệt quyết toán công trình.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (hoặc cấp có thẩm quyền) tiến hành thẩm tra hồ sơ, ban hành quyết định phê
duyệt quyết toán công trình.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp tạm ứng
kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.
Điều 9. Hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nấm ăn và nấm dược
liệu
1. Nội dung hỗ trợ
a) Hợp tác xã đầu tư cơ sở chế biến nấm ăn, nấm dược liệu được vay vốn từ Quỹ
Hỗ trợ nông dân thành phố.
b) Ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa,
nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000.000 đồng/cơ sở.
2. Trình tự thực hiện
a) Đối với khoản vốn vay ưu đãi theo Điểm a, Khoản 1 Điều này, trình tự, thủ tục
vay vốn thực hiện theo quy định vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố.
b) Đối với khoản hỗ trợ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này, trình tự thực
hiện như sau:
- Hợp tác xã có văn bản đề nghị hỗ trợ và kèm theo dự toán chi phí xây dựng nhãn
hiệu, thương hiệu hàng hóa gửi Sở Công Thương. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể
từ khi nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định, phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
- Sở Công Thương thực hiện việc cấp kinh phí và thanh quyết toán kinh phí hỗ
trợ theo quy định.
Điều 10. Hỗ trợ cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế
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1. Điều kiện hỗ trợ
Hộ gia đình có vườn tạp nằm trong vùng quy hoạch ổn định lâu dài và có trong
đề án, kế hoạch thực hiện cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn do UBND huyện phê
duyệt.
2. Nội dung hỗ trợ
Hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế vườn có quy mô từ
1.000 m2 trở lên, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% giá trị cây giống, nhưng tối đa
không quá 5.000.000 đồng/hộ/lần (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 60%, ngân sách
huyện hỗ trợ 40%).
3. Trình tự thực hiện
a) Căn cứ kế hoạch hàng năm, UBND huyện, xã có văn bản thông báo đến các
thôn để phổ biến kế hoạch hỗ trợ cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện, xã.
b) Hộ gia đình làm đơn đăng ký số lượng, chủng loại cây giống và cam kết thực
hiện cải tạo vườn tạp (có xác nhận của Trưởng thôn) gửi UBND xã.
c) Sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn, UBND xã thẩm định, tổng hợp danh
sách và dự toán kinh phí hỗ trợ, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kèm theo văn
bản đề nghị hỗ trợ kinh phí mua cây giống.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của
UBND xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra, trình UBND huyện phê duyệt
danh sách và kinh phí hỗ trợ. Căn cứ quyết định phê duyệt, UBND xã thông báo cho
các hộ gia đình được hỗ trợ.
đ) Sau khi nhận được thông báo, hộ gia đình tiến hành mua cây giống, trồng và
chăm sóc. Sau 02 tháng kể từ ngày trồng, UBND xã tiến hành kiểm tra, xác nhận số
cây giống còn sống và cấp tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình.
Sau 12 tháng kể từ ngày trồng, UBND xã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu số cây
còn sống, sinh trưởng phát triển tốt và tổng hợp danh sách, lập hồ sơ thanh toán gửi
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
e) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm
tra, trình UBND huyện phê duyệt hồ sơ và cấp tiếp 50% kinh phí hỗ trợ còn lại cho
UBND xã.
g) Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định phê duyệt, UBND xã tiến
hành cấp kinh phí còn lại cho các hộ và thanh quyết toán theo quy định.
Điều 11. Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản
1. Nội dung hỗ trợ
Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới ao, hồ nuôi trồng thủy sản (trong vùng
quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt) theo hướng nuôi bền vững, có quy mô
từ 500m2 trở lên, được ngân sách nhà nước hỗ trợ:
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a) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật ao nuôi với mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/ha, nhưng
không quá 100.000.000 đồng/hộ/lần, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 80%, ngân
sách huyện 20%.
b) Hỗ trợ 50% chi phí mua con giống lần đầu, nhưng mức hỗ trợ không quá
5.000.000 đồng/hộ/lần từ nguồn ngân sách thành phố.
2. Trình tự thực hiện
a) Căn cứ quy hoạch phát triển các vùng nuôi thủy sản được cấp có thẩm quyền
phê duyệt; hộ gia đình, cá nhân phải lập hồ sơ (số lượng 03 bộ), gồm:
- Dự án hoặc báo cáo đầu tư công trình, gửi UBND huyện. Trong thời hạn 10 ngày
làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ, UBND huyện thẩm tra và thông báo bằng văn bản về
mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ.
- Sau khi nhận thông báo, hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công
và dự toán các hạng mục công trình, gửi UBND huyện phê duyệt. Trong thời hạn 15
ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ, UBND huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách
nhiệm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ.
- Sau khi các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành, UBND huyện và Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, nghiệm thu làm căn cứ thanh
quyết toán kinh phí hỗ trợ.
b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí
Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp tạm ứng kinh phí và thanh
quyết toán theo quy định.
Điều 12. Hỗ trợ nâng cao an toàn thực phẩm nông sản
1. Nội dung hỗ trợ
Các tổ chức, cá nhân áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
(VietGAP, VietGAHP, GMPs ...) được ngân sách thành phố hỗ trợ:
a) Toàn bộ chi phí đào tạo thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ
chế, chế biến sản phẩm an toàn; chi phí phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu sản phẩm
và các chi phí đảm bảo chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất nông sản thực phẩm an
toàn.
b) Hỗ trợ một lần chi phí thuê tổ chức tư vấn đánh giá và cấp giấy chứng nhận áp
dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo quy định.
2. Trình tự thực hiện
a) Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký hỗ trợ xây dựng, chứng nhận kèm theo dự
toán kinh phí hỗ trợ, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc đơn vị được
Sở giao nhiệm vụ).
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn đăng ký, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (hoặc đơn vị được Sở giao nhiệm vụ) thẩm định, phê duyệt dự
toán, mức kinh phí hỗ trợ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp đơn.
b) Sau khi nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân tiến hành ký hợp đồng với Tổ
chức chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định và triển khai
thực hiện.
Sau khi hoàn thành việc chứng nhận, tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ gồm: Hợp
đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng, Giấy chứng nhận do tổ chức chứng nhận cấp, gửi
về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc đơn vị được Sở giao nhiệm vụ) để
kiểm tra, làm căn cứ cấp kinh phí hỗ trợ.
c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (hoặc đơn vị được Sở giao nhiệm vụ) kiểm tra hồ sơ và thông báo kết
quả cho tổ chức, cá nhân.
Việc cấp kinh phí hỗ trợ và thanh quyết toán thực hiện theo quy định.
Điều 13. Phương thức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố
1. Đối với nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho địa phương để thực hiện các
chính sách theo quy định này, UBND thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách
huyện.
2. Đối với nguồn ngân sách thành phố cấp cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông
thôn, Sở Công Thương để hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định
tại chính sách này, UBND thành phố giao dự toán hàng năm cho các Sở từ nguồn kinh
phí sự nghiệp của thành phố.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ngành thành phố
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Công Thương,
các sở, ngành liên quan và UBND huyện Hòa Vang triển khai, hướng dẫn và tổ chức
thực hiện quy định này;
b) Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách theo phân công, gửi Sở Tài chính
tổng hợp, trình UBND thành phố giao dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện;
c) Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, cấp kinh phí hỗ trợ và thanh
quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách
hỗ trợ theo quy định;
d) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc huyện
Hòa Vang và các xã thực hiện chính sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
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đ) Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hàng năm, tiếp nhận ý kiến
đóng góp và đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội
dung chưa phù hợp.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố
cân đối bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục
tiêu để thực hiện các chính sách;
b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện chính sách theo
chức năng.
3. Sở Tài chính
a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở liên quan đề xuất UBND thành
phố bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm cho các sở, ngành và bổ sung kinh phí có mục
tiêu cho ngân sách huyện Hòa Vang;
b) Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực
hiện chính sách hàng năm của các sở, UBND huyện, UBND xã và các tổ chức, cá nhân
liên quan theo quy định hiện hành.
4. Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng
và Hội Nông dân thành phố: Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, UBND các xã và
các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay.
5. Đề nghị Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng: Thực hiện kiểm soát, thanh
toán vốn kịp thời, đầy đủ theo quy định hiện hành.
6. Sở Công Thương: Hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng
nhãn hiệu và thương hiệu hàng hóa; tổ chức tốt việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm hàng hóa nông sản cho nông dân.
Điều 15. Trách nhiệm của UBND huyện
1. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ và nhân dân các quy định về nội dung Quyết
định này;
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã triển khai thực hiện có hiệu quả
chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới; vận động các tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất nông nghiệp,
nhằm sớm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016;
3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ
trợ cho các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định; chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về triển khai các nội dung hỗ trợ;
4. Hàng năm căn cứ đề xuất nhu cầu của UBND các xã theo Đề án xây dựng xã
nông thôn mới; kiểm tra, rà soát và tổng hợp nhu cầu danh mục dự án, công trình gửi
các sở, ban ngành liên quan để tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí vốn.
5. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của thành phố.
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Điều 16. Trách nhiệm của UBND các xã
1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn
mới đến các tổ chức, cán bộ và nhân dân trên địa bàn;
2. Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã theo qui định này và các quy định khác liên quan của pháp luật;
3. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND huyện về kết quả thực hiện
chính sách trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung
chính sách chưa phù hợp;
4. Hàng năm căn cứ Đề án xây dựng xã nông thôn mới được duyệt, rà soát và tổng
hợp nhu cầu các danh mục công trình, gửi UBND huyện để tổng hợp.
Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Các sở, ban, ngành và UBND huyện Hòa Vang chịu trách nhiệm triển khai, tổ
chực thực hiện quy định này và các chính sách khác về phát triển nông nghiệp, nông
thôn.
2. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định của
chính sách này được khen thưởng theo quy định.
3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định này hoặc lợi dụng chính sách hỗ
trợ của thành phố để trục lợi, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bị
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi
thường theo quy định của pháp luật.
4. Trong quá trình thực hiện cơ chế chính sách, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
cơ quan, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:34 /2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin 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 Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT “Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”;
Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ Thông
tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 387/TTrSTTTT ngày 10 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý cáp thông tin trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng
dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà
Nẵng Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Thông
tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các quận, huyện; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và
truyền hình cáp trên địa bàn thành phố; 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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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số:34 /2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về quản lý cáp thông tin bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật, quy
trình, thủ tục cấp phép xây dựng công trình cáp thông tin; lập, phê duyệt và tổ chức triển
khai hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin; dùng chung hạ tầng kỹ thuật và sắp xếp, chỉnh
trang, ngầm hóa cáp thông tin treo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân
tham gia lập, phê duyệt quy hoạch và đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin
hoặc hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý cáp thông tin
1. Việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác
cáp thông tin hoặc hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin phải phù hợp với quy hoạch phát
triển viễn thông, quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà
Nẵng; đúng với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.
2. Ưu tiên và tạo điều kiện trong việc phối hợp xây dựng và dùng chung cáp thông
tin, hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin.
3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đủ năng lực theo quy định của pháp luật
tham gia xã hội hóa việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin. Đồng
thời, khuyến khích các nhà khai thác dịch vụ dùng chung cáp thông tin.
Chương II
ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CÁP THÔNG TIN
Điều 4. Điều kiện lắp đặt cáp treo
1. Cáp thông tin đi treo phải thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt
mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 33:2011/BTTTT (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn
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QCVN 33:2011/BTTTT) ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng
4 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Cáp thông tin không được đi treo trong các trường hợp sau:
a) Những tuyến đường Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấm treo mới cáp
thông tin (Phụ lục I và được cập nhận hàng năm).
b) Số lượng cáp trên một tuyến và qua các đường tuân thủ yêu cầu kỹ thuật được
quy định tại tiết 2.1.1.2, điểm 2.1.1, khoản 2.1, mục 2, Quy chuẩn QCVN
33:2011/BTTTT.
Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật công trình cáp treo
Ngoài những quy định bắt buộc tại Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT, công trình
cáp treo phải đảm bảo đúng các yêu cầu sau:
1. Không trồng cột mới đối với tuyến đường đã có cột treo cáp. Trên mỗi cột treo
cáp, mỗi chủ sở hữu không treo nhiều hơn 01 (một) tủ/hộp cáp.
2. Không đi mới cáp thông tin có dung lượng trên 200 đôi; không treo tủ/hộp cáp,
bộ chia tín hiệu, măng sông, cáp dự phòng trên cột điện chiếu sáng, cây xanh, cột có lắp
các thiết bị điện (trạm biến áp, thiết bị đóng cắt, tụ bù, …).
3. Tại các vị trí giao nhau của đường giao thông, tủ/hộp cáp, bộ chia tín hiệu,
măng sông, cáp dự phòng phải được bố trí cách vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường
về phía ngoài khu vực đường giao nhau trên 20 (hai mươi) mét.
4. Cáp treo qua các cột có lắp thiết bị điện phải được lồng trong ống cách điện (để
bảo vệ) và phải đi vòng phía dưới.
5. Cáp dự phòng có chiều dài tối đa không quá 10 (mười) mét, phải quấn thành
cuộn với đường kính ngoài cùng không quá 0,6 mét và được cố định chắc chắn vào thân
cột, điểm thấp nhất cách mặt đất tối thiểu là 03 (ba) mét. Không được bố trí các cuộn
cáp gần nhau dưới 200 (hai trăm) mét (kể cả cuộn cáp của các chủ sở hữu khác).
6. Điểm thấp nhất cáp treo dọc lề đường không dưới 3,5 mét; cáp treo vượt đường
là 5,5 mét. Tại các điểm có người, phương tiện đi qua phải gắn biển báo độ cao tại vị trí
thấp nhất của cáp (quy định tại Hình 1 và Phụ lục II).
7. Trên cáp treo phải có thẻ sở hữu. Vị trí gắn: Cách cột treo cáp khoảng 0,5 mét;
điểm giao nhau của đường giao thông; tuyến cáp thẳng thẻ cách thẻ không quá 200 mét
(quy định tại Hình 2 và Phụ lục II).
8. Cáp thông tin vào/ra từ nhà trạm hoặc nhà thuê bao phải tuân thủ những quy
định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Điều này. Cáp thông tin đi dọc tường nhà, tường
rào phải được đi trong ống nhựa hoặc thang cáp, máng cáp.
9. Bất kỳ một bộ phận nào của công trình cáp thông tin bị hỏng hoặc ngưng sử
dụng phải được tháo dỡ khỏi công trình và thu hồi.
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10. Cáp thông tin kéo treo trên các tuyến đường đã được sắp xếp, chỉnh trang (cả
cáp chính và cáp thuê bao) phải bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của tuyến cáp treo hoặc
một tuyến cáp đã được sắp xếp.
Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật đối với công trình cáp ngầm
1. Công trình cáp chôn trực tiếp hoặc cáp ngầm phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật
được quy định tại các điểm 2.2, 2.3, 2.4, khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT.
2. Trên cáp ngầm phải được gắn thẻ sở hữu tại các vị trí: Bể cáp, hố ga; tủ/hộp
cáp. Thẻ sở hữu cáp ngầm được quy định tại Hình 2, Phụ lục II và được làm bằng chất
liệu chịu được ẩm ướt.
Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật đối với tủ/ hộp cáp, măng sông, bộ chia tín hiệu
1. Tủ/hộp cáp phải được lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn
QCVN 33:2011/BTTTT.
2. Không lắp mới các tủ/hộp cáp có kích thước ngoài vượt quá:
a) 850 x 250 x 200 mm (cao x rộng x sâu) đối với tủ cáp đồng;
b) 500 x 400 x 150 mm (cao x rộng x sâu) đối với tủ cáp quang.
3. Tủ/hộp cáp lắp trên cột phải bố trí ở mặt sau cột (nhìn từ đường vào), cố định
chắc chắn vào thân cột bằng đai chống rỉ; điểm thấp nhất của tủ/hộp cáp so với mặt đất
không nhỏ hơn 2,2 mét. Không lắp bệ ghế kiểm tra cáp đối với các tuyến đường thuộc
nội thành và quốc lộ, tỉnh lộ.
4. Tủ cáp lắp đặt trên bệ phải sát phần giao nhau giữa lề đường và đất sử dụng
hoặc sát tường nhà.
5. Tại các tủ/hộp cáp, cả cáp vào/ra đều phải được luồn trong ống nhựa, đi song
song thân cột (từ chân cột đến đỉnh cột), cố định chắc chắn bằng đai chống rỉ với khoảng
cách giữa các đai khoảng 0,5 mét (quy định tại Hình 3 và Hình 4, Phụ lục II).
6. Tủ/hộp cáp phải ghi tên chủ sở hữu theo dạng ký hiệu (quy định tại Phụ lục II).
7. Măng sông và bộ chia tín hiệu phải được bố trí trong các tủ/hộp cáp hoặc cố
định vào thân cột. Điểm thấp nhất của măng sông, bộ chia tín hiệu phải cách mặt đất
không dưới 2,5 mét.
Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp thuê bao
1. Cáp thuê bao (treo hoặc ngầm) theo quy định tại điểm 2.6, khoản 2, Quy chuẩn
QCVN 33:2011/BTTTT.
2. Cáp thuê bao phải kéo thẳng, bó gọn với độ cao như cáp chính và không để dự
phòng trên cột. Độ dài cáp thuê bao không quá 100m (trong khu vực nội thành), 200m
(ở khu vực ngoại thành) và không quá 300m (ở khu vực miền núi).
3. Mỗi chủ sở hữu đi không quá 05 cáp thuê bao trên cùng một tuyến.
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Điều 9. Yêu cầu tiếp đất và chống sét
Cáp thông tin và tất cả các thành phần khác thuộc công trình cáp thông tin đều
phải tiếp đất chống sét theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT. Dây nối
đất phải được đặt trong ống nhựa bảo vệ và cố định vào thân cột.
Chương III
LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG
HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGẦM
Điều 10. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ngầm
1. Quy hoạch hạ tầng ngầm cáp thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố thực
hiện theo Điều 6, Điều 9, Điều 10 và Điều 17 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21
tháng 6 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 14);
2. Quy hoạch hạ tầng ngầm cáp thông tin của doanh nghiệp thực hiện theo Điều
11, Điều 14, Điều 15 và Điều 18 Thông tư 14.
Điều 11. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm
1. Đối với các khu vực đã có hạ tầng kỹ thuật ngầm và còn không gian để lắp đặt
cáp, cáp ngầm mới bắt buộc phải lắp đặt trong hạ tầng kỹ thuật này.
2. Tại các khu vực hạ tầng kỹ thuật ngầm đã được lấp đầy và lề đường không thể
xây mới hạ tầng kỹ thuật ngầm, có thể xem xét để bố trí hạ tầng kỹ thuật ngầm dưới lòng
đường - nhưng phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
3. Các chủ sở hữu cáp thông tin có tuyến cáp trên cùng tuyến đường, phải phối
hợp trong việc đầu tư, xây dựng và dùng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm.
Chương IV
DÙNG CHUNG HẠ TẦNG ĐI CÁP THÔNG TIN
Điều 12. Dùng chung hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin
1. Chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật treo và ngầm cáp thông tin phải tạo điều kiện cho
các đơn vị khác dùng chung theo nguyên tắc đảm bảo công bằng, hợp lý về quyền và lợi
ích hợp pháp giữa các bên tham gia; sử dụng hiệu quả tài nguyên không gian và hạ tầng
viễn thông.
2. Giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật treo và ngầm cáp thông tin do các đơn vị liên
quan tự thỏa thuận trên cơ sở khung giá do cơ quan quản lý nhà nước quy định.
3. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan môi trường và quy hoạch đô thị,
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ quyết định việc dùng chung hạ tầng kỹ thuật
treo cáp thông tin trong các trường hợp cụ thể.
Điều 13. Trách nhiệm của các chủ sở hữu công trình cáp thông tin trong việc
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xây dựng và dùng chung hạ tầng kỹ thuật
1. Căn cứ quy hoạch phát triển viễn thông, xây dựng của thành phố, hàng năm lập
kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật cáp thông tin, bao gồm: Vị trí tuyến; quy mô đầu tư
(cả việc dùng chung) gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thẩm tra, trình Ủy ban nhân
dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
2. Chủ sở hữu cáp thông tin phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ (tài chính, kỹ thuật,…)
đã cam kết trong hợp đồng dùng chung hạ tầng kỹ thuật cáp thông tin.
3. Chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật phải: Tạo thuận lợi cho đơn vị khác dùng chung;
giám sát trong suốt quá trình đơn vị dùng chung thi công công trình; quản lý, bảo dưỡng
hạ tầng kỹ thuật theo đúng định. Nếu vi phạm, sẽ không được cấp phép xây dựng các
công trình cáp thông tin khác trên địa bàn thành phố.
Chương V
CẤP PHÉP, PHÊ DUYỆT, THÔNG BÁO THI CÔNG
CÔNG TRÌNH CÁP THÔNG TIN
Điều 14. Điều kiện thi công và thời gian thông báo thi công công trình cáp
thông tin
1. Khi thi công công trình cáp chôn trực tiếp hoặc hạ tầng kỹ thuật đi ngầm phải
có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và phải thông báo khởi công trước 07 (bảy)
ngày làm việc cho các cơ quan, đơn vị có liên quan (mẫu Phụ lục III).
2. Thi công công trình cáp thông tin đi treo, đi ngầm phải được cơ quan quản lý
phê duyệt, cấp phép và phải thông báo thời gian khởi công trước 07 (bảy) ngày làm việc
cho các cơ quan, đơn vị có liên quan (mẫu Phụ lục III).
Điều 15. Phê duyệt phương án công trình cáp thông tin đi treo
1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đi mới cáp thông tin gửi công văn đề nghị phê duyệt
phương án đi cáp đến Sở Thông tin và Truyền thông, kèm theo:
- Phương án đi cáp thông tin, bản tổng hợp tuyến cáp (theo Phụ lục IV);
- Các bản vẽ thiết kế tổng thể và chi tiết về tuyến cáp, tuyến cột trồng mới (nếu
có).
2. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch, lấy ý kiến
thỏa thuận về vị trí tuyến cột trồng mới (nếu có), thẩm tra phương án kỹ thuật và phê
duyệt trong thời gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đề nghị
có chiều dài tuyến trên 10km, thời gian phê duyệt có thể kéo dài hơn, nhưng không quá
30 (ba mươi) ngày làm việc.
3. Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các
ban quản lý dự án xây dựng có ý kiến bằng văn bản khi nhận được yêu cầu phối hợp của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng mới tuyến cột trong thời gian không
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quá 07 (bảy) ngày làm việc.
Điều 16. Cấp phép công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm và công trình cáp
chôn trực tiếp
1. Sở Giao thông Vận tải cấp phép thi công theo quy định tại Quyết định số
05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy
định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện cấp phép thi công trên các tuyến đường được
phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013
của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai
thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3. Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp quy hoạch
viễn thông và phương án dùng chung, sau khi nhận được yêu cầu của các cơ quan có
liên quan trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc.
Chương VI
SẮP XẾP, CHỈNH TRANG VÀ NGẦM HÓA CÁP THÔNG TIN
Điều 17. Lộ trình và nội dung sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông
tin treo hiện có
1. Việc triển khai sắp xếp, chỉnh trang, ngầm hóa cáp thông tin treo hiện có phải
tuân theo kế hoạch, lộ trình do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
2. Nội dung sắp xếp, chỉnh trang, ngầm hóa cáp thông tin treo hiện có phải tuân
thủ các yêu cầu sau:
a) Thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, cáp thuê bao vượt đường;
b) Thay thế nhiều cáp thuê bao bằng cáp có dung lượng lớn;
c) Gia cố, chỉnh sửa, thay thế cột, tủ/hộp cáp kém chất lượng hoặc không đảm bảo
yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị;
d) Kéo căng, bó gọn cáp thông tin treo;
đ) Sắp xếp cáp dự phòng, măng sông treo trên cột đúng quy định, không để ảnh
hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan;
e) Treo thẻ sở hữu cáp và thẻ báo độ cao cáp;
g) Từng bước ngầm hóa cáp thông tin đi treo hiện có.
Điều 18. Triển khai sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin treo hiện có
1. Chủ sở hữu các tuyến cột treo cáp thông tin triển khai lắp xà và phân bổ vị trí
lắp đặt cáp thông tin trên xà cho từng đơn vị dùng chung đối với từng tuyến đường; báo
cáo kết quả triển khai cho Sở Thông tin và Truyền thông trước 40 (bốn mươi) ngày so
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với thời điểm phải hoàn thành việc sắp xếp, chỉnh trang.
2. Các chủ sở hữu cáp thông tin rà soát, thống kê cáp hiện có, thực hiện việc sắp
xếp, chỉnh trang quy định tại điểm a, b, c, d, đ và điểm e, khoản 2, Điều 19 Quy định
này; báo cáo kết quả triển khai cho Sở Thông tin và Truyền thông trước 20 (hai mươi)
ngày so với thời điểm phải hoàn thành việc sắp xếp, chỉnh trang.
3. Sở Thông tin và Truyền thông lên kế hoạch sắp xếp, chỉnh trang toàn diện cáp
thông tin trên từng tuyến đường cụ thể, thông báo cho chủ sở hữu cột, chủ sở hữu cáp
thông tin và các cơ quan liên quan biết để phối hợp thực hiện.
4. Các chủ sở hữu cáp thông tin, chủ sở hữu cột treo cáp bố trí nhân lực, phương
tiện, công cụ và kinh phí cho việc sắp xếp, chỉnh trang cáp.
Điều 19. Triển khai ngầm hóa cáp thông tin hiện có
1. Các chủ sở hữu cột treo cáp và chủ sở hữu cáp thông tin rà soát, đề xuất với Sở
Thông tin và Truyền thông các phương án ngầm hóa cáp thông tin treo (cả cáp thuê bao)
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị.
2. Trên cơ sở lộ trình ngầm hóa cáp thông tin do Ủy ban nhân dân thành phố Đà
Nẵng ban hành hoặc đề xuất của các chủ sở hữu, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì
lựa chọn phương án ngầm hóa cáp thông tin cho từng tuyến đường, lấy ý kiến thỏa thuận
của Sở Giao thông Vận tải về xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm để ngầm hóa cáp thông
tin hiện có.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chọn một đơn vị xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi
ngầm cáp thông tin dùng chung, bao gồm:
- Doanh nghiệp có phép thiết lập mạng viễn thông, truyền hình cáp.
- Tổ chức cần đi cáp thông tin để thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ
được giao.
- Tổ chức có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xây dựng công
trình viễn thông, truyền hình cáp tham gia xã hội hóa việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi
ngầm để các chủ sở hữu cáp thông tin dùng chung.
4. Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hạ tầng kỹ thuật đi ngầm hoàn thành thi công,
tất cả cáp thông tin hiện có và cáp kéo mới phải được đi ngầm.
Điều 20. Về việc xử lý đối với công trình cáp thông tin hư hỏng
1. Khi cáp thông tin đứt hoặc tủ/hộp cáp, cống, bể, cột bị hư hỏng, chủ sở hữu
phải có mặt kịp thời để phối hợp xử lý tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông và
thông tin. Nếu sau 01 (một) giờ, kể từ lúc nhận thông báo của Sở Thông tin và Truyền
thông (qua điện thoại), chủ sở hữu không có mặt sẽ không được khiếu nại về việc xử lý
của các cơ quan có thẩm quyền.
2. Khi cáp thông tin đi treo qua đường bị đứt, chủ sở hữu cột có trách nhiệm trồng
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cột mới (nếu cột bị gãy) hoặc kéo dây gia cường để treo tạm. Trong vòng 5 ngày khi có
sự cố, chủ sở hữu cáp phối hợp với đơn vị quản lý cột có phương án và triển khai chỉnh
trang gọn cáp thông tin.
Điều 21. Xử lý đối với trường hợp không thực hiện sắp xếp, chỉnh trang,
ngầm hóa cáp thông tin
Cáp thông tin và các thành phần liên quan công trình cáp thông tin không sử dụng,
không xác định được chủ sở hữu, xây dựng sai quy định hoặc không được triển khai sắp
xếp, chỉnh trang và ngầm hóa đúng thời gian sẽ bị cắt và tiêu hủy và xử lý theo quy định.
Điều 22. Trách nhiệm phối hợp của các đơn vị liên quan
1. Chủ sở hữu cáp thông tin thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng theo quy định tại
Quy chuẩn 33:2010/BTTTT; kịp thời sửa chữa, thay thế các tuyến cáp, phụ kiện bị hư
hỏng, xuống cấp; sắp xếp lại những tuyến cáp treo theo đúng quy định. Khi thực hiện
bảo trì, bảo dưỡng phải thông báo (bằng văn bản) cho đơn vị quản lý cột (hoặc đơn vị
quản lý hạ tầng ngầm) và Sở Thông tin và Truyền thông trước 15 ngày để có kế hoạch
phối hợp, giám sát;
2. Chủ sở hữu cột treo cáp phối hợp với đơn vị sở hữu cáp thông tin triển khai sắp
xếp cáp thông tin theo kế hoạch; chủ động, phối hợp khắc phục các sự cố liên quan đến
cáp thông tin;
Chương VII
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN
Điều 23. Sở Thông tin và Truyền thông
1. Hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành danh mục
các tuyến đường cần sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin và chủ trì triển khai
khi được phê duyệt.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, phê duyệt phương án
đi treo mới cáp thông tin và giám sát việc triển khai thi công.
3. Chủ trì xử lý các trường hợp cáp treo bị đứt, rắm rối gây mất an toàn giao thông
và mỹ quan đô thị.
4. Thu hồi cáp thông tin, tủ/hộp cáp, măng sông nối cáp, bộ chia tín hiệu, cột treo
cáp không sử dụng; không xác định được chủ sở hữu; xây dựng sai quy chuẩn, tiêu chuẩn
hoặc không được triển khai sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa đúng quy định.
5. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan trong việc
quản lý, cấp phép công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, công trình cáp thông
tin chôn trực tiếp và đầu tư hạ tầng kỹ thuật dùng chung.
6. Tổ chức thanh, kiểm tra thường xuyên và xử phạt các hành vi vi phạm trong
việc đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin và hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông
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tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Sở Giao thông Vận tải
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cấp phép xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp theo
phạm vi quản lý; đồng thời quản lý sau cấp phép.
2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai sắp xếp, chỉnh
trang cáp thông tin đi treo hiện có và tạo điều kiện tốt nhất để kịp thời ngầm hóa các
đoạn cáp thông tin treo bị đứt, rắm rối gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
3. Khi quy hoạch xây dựng các công trình giao thông phải kèm theo quy hoạch hạ
tầng kỹ thuật đi cáp thông tin như đường cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹ thuật, cột treo
cáp.
4. Khi triển khai các dự án xây mới hoặc cải tạo tuyến đường giao thông phải
thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương để kết hợp việc triển
khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đồng bộ.
5. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở chuyên
ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư đường
cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹ thuật tại một số tuyến đường trọng điểm để đi ngầm cáp
thông tin, cáp điện và cấp/thoát nước.
6. Tổ chức công tác thanh, kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm đối với việc
đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Sở Xây dựng
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cấp phép xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp theo
phạm vi quản lý, đồng thời quản lý sau cấp phép.
2. Khi quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, các khu đô thị, khu thương mại,
khu dân cư,... phải kèm theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin như đường
cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹ thuật, cột treo cáp.
3. Khi triển khai các dự án xây mới, cải tạo các khu đô thị, khu thương mại, khu
dân cư, khu công nghiệp,... phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông và Sở
Công Thương để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đồng bộ.
4. Chỉ đạo Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng tăng cường quản
lý hệ thống cột điện chiếu sáng; triển khai sắp xếp, chỉnh trang các tuyến cáp thông tin
treo hiện có trên hệ thống cột điện chiếu sáng đúng các yêu cầu kỹ thuật và Quy định
này.
5. Chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh phối hợp tỉa cành cây xanh để phục vụ
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việc sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin đi treo hiện có.
Điều 26. Sở Công Thương
Triển khai đi ngầm cáp điện đồng bộ với các dự án xây dựng mới hoặc cải tạo
đường giao thông, khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp.
Điều 27. Ủy ban nhân dân các quận, huyện
1. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp phép xây dựng các
công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp
thuộc các khu vực, đường giao thông và dự án thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Khi triển khai xây dựng các dự án mới hoặc cải tạo tuyến đường, khu đô thị,
khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp,... phải thông báo cho Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Công Thương biết để phối hợp triển khai hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp
đồng bộ.
3. Giám sát việc xây dựng công trình cáp thông tin và các hạ tầng kỹ thuật đi cáp
thông tin trên địa bàn quận, huyện.
Điều 28. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
Đà Nẵng ban hành hoặc hướng dẫn khung giá sử dụng chung các hạ tầng kỹ thuật đi cáp
thông tin.
Điều 29. Các Ban quản lý dự án xây dựng
1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cấp phép xây dựng
các công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực
tiếp thuộc các dự án trong phạm vi đang triển khai, quản lý.
2. Khi triển khai xây dựng các dự án mới hoặc cải tạo tuyến đường, khu đô thị,
khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp,... phải thông báo cho Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Công Thương biết để phối hợp triển khai hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp
đồng bộ.
Điều 30. Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng
1. Quản lý các tuyến cột treo cáp, hợp đồng cho các đơn vị treo cáp khi có phê
duyệt của Sở Thông tin và Truyền thông;
2. Sắp xếp, chỉnh trang cáp điện, cáp thông tin treo trên cột theo đúng Quy định
này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 31. Các đơn vị sở hữu cáp thông tin hoặc hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông
tin
1. Đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin và hạ tầng kỹ thuật đi cáp
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thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quy định này và các quy định pháp luật
có liên quan.
2. Tham gia xây dựng và dùng chung hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin.
3. Triển khai sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa các tuyến cáp thông tin đúng Quy
định này và các quy định pháp luật có liên quan.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 32. Khen thưởng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện và thông báo kịp thời cho các cơ quan chức
năng về những hành vi vi phạm quy định của pháp luật và các quy định tại Quy định
Quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được khen thưởng theo quy định
của Nhà nước.
Điều 33. Xử lý vi phạm
1. Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong đầu tư, xây
dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin và hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng theo chức năng quản lý Nhà nước và thẩm quyền theo quy định của
pháp luật.
2. Các tổ chức và cá nhân là chủ đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông
tin và hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vi phạm sẽ bị xử
lý theo quy định của pháp luật.
Điều 34. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ chức,
cá nhân cần kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh Quy định cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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PHỤ LỤC I
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC TREO MỚI CÁP THÔNG TIN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tuyến đường
2 Tháng 9
30 Tháng 4
Hoàng Sa
Trường Sa
Hồ Xuân Hương
Cầu Tuyên Sơn
Trần Hưng Đạo
Phạm Văn Đồng
Bạch Đằng
Trần Phú
Điện Biên Phủ
Nguyễn Văn Linh
Lê Văn Hiến
Ngô Văn Sở
Lê Đình Dương
Lê Thanh Nghị
Xuân Thủy
Phạm Hùng
Nguyễn Văn Thoại
Lý Thái Tổ
Cách mạng Tháng 8
Ngô Quyền
Phan Đăng Lưu
Hàm Nghi
Lê Đình Lý
Hùng Vương
Lê Duẩn
Hoàng Văn Thụ
Lê Lợi
Phan Chu Trinh
Tôn Đức Thắng
Trần Đại Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Khai
Nguyễn Hữu Thọ
Ngũ Hành Sơn
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Nguyễn Tất Thành
Hoàng Diệu
Ông Ích Khiêm
Đống Đa
Hải Phòng
Triệu Nữ Vương
Lý Tự Trọng
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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Quang Trung
Nguyễn Lương Bằng
Hoàng Hoa Thám
Trần Quốc Toản
Thái Phiên
Nguyễn Hoàng
Đỗ Quang
Hà Huy Tập
Lê Độ
Thái Thị Bôi
Trần Cao Vân
Tôn Thất Tùng
Đào Duy Anh
Phan Thanh
Trần Tống
Đặng Thai Mai
Lý Thường Kiệt
Duy Tân
Nguyễn Văn Cừ
Âu Cơ
Phan Đình Phùng
Nguyễn Chí Thanh
Đường 3 tháng 2
Trưng Nữ Vương
Tiểu La
Chi Lăng
Yên Bái
Lê Hồng Phong
Nguyễn Tri Phương
Phan Văn Nghị
Như Nguyệt
Tiên Sơn
Nguyễn Sinh Sắc
Kinh Dương Vương
Tôn Thất Đạm
Dũng Sĩ Thanh Khê
Võ Văn Kiệt
Trần Thánh Tông
Lê Đức Thọ
Yết Kiêu
Vân Đồn
Ngô Thì Nhậm
Lê Đại Hành
Ông Ích Đường
Các khu du lịch, khu công nghiệp, khu dân cư mới, khu thương mại
Các tuyến đường khác không có cột điện thoại, cột điện lực
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PHỤ LỤC II
MÀU CHỮ VÀ MÀU NHẬN DẠNG THÔNG TIN TRÊN TỦ/HỘP CÁP,
THẺ SỞ HỮU CÁP, BIỂN BÁO ĐỘ CAO
STT

Tên doanh nghiệp

Ký
hiệu
VTĐN

Màu nền

1

Viễn thông Đà Nẵng

2

Trung tâm Viễn thông quốc tế khu vực 3

VTI3

3

Trung tâm Viễn thông liên tỉnh khu vực 3

VTN3

4

Trung tâm Thông tin di động khu vực 3

VMS3

5

Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 3

VNP3

6

Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Chi nhánh Đà Nẵng

CMC

Cam - Xanh

7

Tập đoàn Viễn thông quân đội - Các chi
nhánh tại Đà Nẵng

VTEL

Xanh lá cây
(Green)

8

Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile
khu vực 2

VNM2

Vàng - Trắng

9

Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính, viễn
thông Sài Gòn - Chi nhánh Đà Nẵng

SPT

Xanh-Trắng

10

Công ty Thông tin di động Toàn Cầu

GTEL

Đen - Cam

11

Công ty Viễn thông FPT miền Trung

FPT

Xanh-Vàng

12

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu

ARICO

Xanh - Đỏ

13

Công ty Truyền hình cáp SCTV

SCTV

Vàng - Đỏ

14

Công an thành phố Đà Nẵng

CATP

Vàng

15

Cơ quan thông tin quân sự

CAQS

Đỏ

16

Sở Thông tin và Truyền thông

TTTT

Trắng

17

Cơ quan khác

Màu
chữ

Xanh da trời
(Blue)

Đăng ký với Sở Thông tin
và Truyền thông

Tự
chọn
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PHỤ LỤC III
MẪU THÔNG BÁO THI CÔNG CÔNG TRÌNH
(Tên chủ đầu tư ...)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày … tháng … năm ……

Số: ................

THÔNG BÁO
Về việc thi công công trình cáp thông tin
(Tên chủ đầu tư thi công công trình cáp thông tin): ………………………
……………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………….…...
Nay chúng tôi thông báo thi công công trình cáp thông tin: (tên công
trình)………………………………………………………………………………
- Vị trí tuyến (mô tả tuyến từ điểm đầu đến điểm cuối)……………………
- Giấp phép xây dựng/Văn bản phê duyệt số: ……… ngày … tháng … năm ……
do (cơ quan ban hành).
- Dự kiến thời gian thi công: từ ngày ………….. đến ngày …………….…
- Cán bộ giám sát thi công: ………..…… điện thoại: ………….…………
- Tên đơn vị thi công: ………..…………………………………………….
địa chỉ tại: …………………………………………… điện thoại: ………………
(Chủ đầu tư) xin thông báo và đề nghị các ngành, địa phương liên quan quan tâm,
hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt việc thi công này. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các
quy định có liên quan của Nhà nước.
Xin chân thành cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Cơ quan cấp giấy phép khác (nếu có);
- …;
- Lưu: VT, ….

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)
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PHỤ LỤC IV
BẢNG TỔNG HỢP TUYẾN

STT

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Điểm đầu (địa
danh, số nhà,
đường phố)

Điểm cuối thứ
nhất (địa danh, số
nhà đường phố)

2

Điểm cuối thứ
nhất (địa danh,
số nhà, đường
phố)

Điểm cuối thứ
hai (địa danh, số
nhà đường phố)

…

…
Điểm cuối thứ n1 (địa danh, số
nhà đường phố)

Loại công trình
(treo trên cột/
ngầm trong
cống bể/chôn
trực tiếp)

Số lượng,
dung lượng
cáp/số ống
nhựa

Ghi chú

Điểm cuối thứ n
(địa danh, số nhà
đường phố)
…………, ngày … tháng … năm ……

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc
Khu công nghệ cao 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 Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
Căn cứ Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây
dựng về việc hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;
Thực hiện Quyết định số 2423/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công
nghệ cao Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng tại nội dung Tờ
trình số 15/TTr-BQLKCNC ngày 11 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến
trúc Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng chịu trách nhiệm
tổ chức thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công
nghệ cao Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và
Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Chủ tịch UBND các
xã: Hòa Liên, Hòa Ninh; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 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
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu công nghệ cao Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND
ngày11tháng11năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Quy chế này quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với các công trình
nằm trong ranh giới Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghệ cao Đà Nẵng
(sau đây viết tắt là KCNC) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ngoài Quy chế này, hoạt động quản lý quy hoạch, kiến trúc trong phạm vi
KCNC phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động quy hoạch,
kiến trúc trong phạm vi KCNC.
2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý quy hoạch,
kiến trúc đối với KCNC.
Điều 3. Các nguyên tắc
1. Quy chế được xây dựng phù hợp với các Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung
xây dựng, Quy hoạch chi tiết xây dựng của các cấp có thẩm quyền.
2. Các công trình trong KCNC phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy
hoạch, đảm bảo tính đồng bộ về kiến trúc theo từng khu chức năng và kiến trúc tổng thể
của KCNC, thân thiện với môi trường.
3. Việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế này phải đảm bảo tính hệ thống, hoàn thiện,
thống nhất về không gian và phù hợp với sự phát triển bền vững của KCNC.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
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1. Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất xây dựng
công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ
tầng.
2. Chỉ giới xây dựng: là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên
thửa đất.
3. Phần ngầm của các công trình xây dựng: là một bộ phận cố định của nhà, bao
gồm tầng hầm (nếu có) và các bộ phận của công trình xây dựng nằm dưới mặt đất.
4. Khoảng lùi: là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
- Khoảng lùi 1: là chỉ giới xây dựng tuân thủ theo yêu cầu hoạt động của từng
tuyến đường;
- Khoảng lùi 2: là những khoảng không gian cần thiết ứng với chiều cao và tính
chất chức năng dịch vụ của công trình.
5. Chiều cao công trình: là độ cao tính từ cốt vỉa hè đến đỉnh mái, tum thang (điểm
cao nhất của công trình).
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
QUẢN LÝ QUY HOẠCH
Điều 5. Yêu cầu về tổ chức cảnh quan, công trình theo tuyến đường
1. Tổ chức không gian, cảnh quan theo tuyến đường
a) Chiều cao công trình, khối đế công trình, mái nhà, chiều cao và độ vươn của ô
văng tầng 1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc, rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi phía mặt phố
phải đảm bảo tính liên tục, hài hòa đối với kiến trúc của toàn tuyến;
b) Tại các tuyến đường chính của KCNC, khu vực quảng trường trung tâm, việc
sử dụng màu sắc, vật liệu hoàn thiện bên ngoài công trình phải đảm bảo sự hài hoà chung
cho toàn tuyến, toàn khu vực theo quy định tại Chứng chỉ quy hoạch xây dựng;
c) Các tiện ích đô thị như ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn
chiếu sáng, biển hiệu, biển chỉ dẫn, phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống
nhất, hài hoà với công trình kiến trúc. Dọc theo các vỉa hè phải bố trí các thùng rác cách
nhau khoảng 30 - 50m. Khuyến khích bố trí các ghế đá nghỉ chân cách nhau khoảng 100
- 150m dưới hàng cây dọc theo vỉa hè;
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d) Lề đường, lối đi bộ, lối qua đường và khoảng mở trong các khu chức năng được
xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến đường, từng khu vực;
đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt là người khuyết tật;
đ) Bồn cây xanh trên vỉa hè phải được xây bằng các loại gạch có màu sắc đồng bộ,
có lưới sắt hoa văn để bảo vệ đất và gốc cây;
e) Khoảng cách giữa hai vạch đi bộ qua đường trên cùng một đoạn đường lớn hơn
150 m. Chiều rộng vạch đi bộ qua đường không được nhỏ hơn 3 m, tuỳ theo lượng người
qua lại;
g) Ở các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí,
phải bố trí bãi đỗ xe công cộng ngầm hoặc nổi liên thông với mạng lưới đường phố. Bãi
đỗ xe, ga-ra ngầm phải đảm bảo kết nối tương thích, đồng bộ, an toàn với các công trình
ngầm và giữa công trình ngầm với các công trình trên mặt đất;
h) Tổ chức không gian cây xanh gắn kết hài hòa, tạo kết nối với không gian cây
xanh khu vực; khai thác tối đa không gian cây xanh, mặt nước sẵn có và cảnh quan, địa
hình tự nhiên để tạo cảnh quan và điều tiết vi khí hậu; có thể kết hợp giữa mặt nước cảnh
quan với hệ thống thoát nước mưa của khu vực.
i) Việc tổ chức không gian phải đảm bảo tuyến giao thông thuận tiện cho hoạt
động quản lý, phòng chống lụt bão và cứu hộ đối với hồ Hòa Trung.
2. Quản lý công trình theo tuyến đường
Các công trình trong KCNC phải tuân thủ quy định về chỉ giới xây dựng, khoảng
lùi theo từng tuyến đường và chiều cao công trình xây dựng (khối kiến trúc chính), phù
hợp với tổ chức không gian quy hoạch KCNC.
a) Khoảng lùi 1: được quy định theo từng tuyến đường;
b) Khoảng lùi (2): được tính toán cụ thể cho từng công trình, dự án cụ và và được
quy định tại Chứng chỉ quy hoạch xây dựng;
c) Đối với tổ hợp công trình có phần đế và phần tháp, khoảng lùi 1 được áp dụng
cho phần đế, khoảng lùi 2 được áp dụng cho phần tháp tương ứng với chiều cao mỗi tầng,
tính từ cốt vỉa hè;
d) Trong phạm vi khoảng lùi của công trình, được phép xây dựng các tiện ích như
hàng rào, cổng, lối vào, chỗ đỗ xe (có mái nhưng không có vách), trồng cây xanh, thảm
cỏ, bố trí các vật trang trí và mái che vật liệu nhẹ để tạo không gian sử dụng.
3. Về an toàn giao thông
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a) Công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất
các biển báo hiệu, tín hiệu điều khiển giao thông;
b) Các công trình công cộng có đông người ra vào, chờ đợi, các công trình trên vỉa
hè như ki-ốt, bến chờ xe công cộng, biển quảng cáo, cây xanh không được làm ảnh hưởng
tới sự thông suốt và an toàn giao thông;
c) Cổng ra vào các công trình, nhà máy, xí nghiệp cách nút giao thông tối thiểu 50
m và phải có vịnh đậu xe (khoảng lùi tối thiểu 4m so với chỉ giới đường đỏ), đảm bảo an
toàn giao thông tại khu vực.
d) Bán kính bó vỉa của lối vào (chính, phụ) từng lô đất lấy bằng chiều rộng vỉa hè
của tuyến đường quy hoạch.
Điều 6. Bảo tồn các không gian đặc trưng
1. Khu vực hồ Hòa Trung
a) Trong quá trình xây dựng, phải có biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên khu
vực xung quanh hồ, không được có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường nước;
b) Việc đóng mở cống xả phải tuân thủ theo đúng quy trình. Trong trường hợp đột
xuất, Công ty TNHH một thành viên khai thủy lợi Đà Nẵng (đơn vị quản lý, khai thác
hồ Hòa Trung) phải thông báo Ban Quản lý KCNC biết trước để có phương án cụ thể đề
phòng sự cố;
c) Nghiêm cấm việc chặt phá rừng đầu nguồn và các hành vi là nguyên nhân trực
tiếp làm ảnh hưởng đến dòng chảy cơ bản của hồ;
d) Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Hòa Trung gồm công trình thuộc hồ và
vùng phụ cận, cụ thể: khu vực tính từ chân đập trở ra 200m và lòng hồ được tính từ
đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ. Tất cả các hoạt
động trong phạm vi bảo vệ phải tuân thủ theo Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình
thủy lợi.
2. Không gian mặt nước, cây xanh khác
a) Trong quá trình xây dựng, phải có biện pháp bảo tồn các khu vực quy hoạch
cây xanh, không được có các hoạt động gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu
thoát nước tại các kênh, mương, hồ nước trong KCNC;
b) Khuyến khích sử dụng các công trình kiến trúc và các tiện ích đô thị mang tính
bền vững nhằm nâng cao giá trị của mặt nước trong KCNC.
Điều 7. Quy định chung đối với các khu chức năng
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1. Các cấu trúc thành phần không gian của từng khu chức năng phải được bố trí
thành một tổng thể kiến trúc hợp lý, đẹp và có sự liên hoàn.
2. Việc xem xét quy mô công trình phải dựa trên các tiêu chí: hình khối kiến trúc,
công năng sử dụng; tính ổn định, an toàn khi sử dụng, an toàn về phòng cháy chữa cháy,
môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các quy định hiện hành.
3. Các công trình xây dựng trong khu chức năng phải đảm bảo tính đồng bộ về
thiết kế kiến trúc, phù hợp với quy hoạch của các khu chức năng và các quy định hiện
hành về xây dựng công trình, vệ sinh môi trường (ống khói, ống thông hơi cần được thiết
kế hợp lý, không hướng ra đường, không hướng vào các công trình kế cận; các thiết bị
điều hòa, thông gió công trình phải được lắp đặt bên trong ranh giới hợp pháp của lô đất,
có giải pháp thiết kế vị trí lắp đặt, che chắn không ảnh hưởng đến mỹ quan KCNC, không
xả khí nóng, khói, bụi ảnh hưởng đến các công trình kế cận).
4. Phần ngầm của công trình (kể cả thiết bị, đường ống,…) không được vượt quá
ranh giới khu đất. Phạm vi phần ngầm công trình, số tầng hầm, độ sâu tầng hầm được
quy định trong Giấy phép xây dựng công trình.
5. Trong không gian xung quanh công trình thuộc khuôn viên lô đất xây dựng,
phải trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan, có thể trồng tự nhiên hoặc trồng trong bồn;
tận dụng tối đa không gian cây xanh, mặt nước sẵn có trong khu vực, cảnh quan, địa hình
tự nhiên.
Điều 8. Khu sản xuất công nghệ cao
1. Tổ chức không gian
a) Cấu trúc thành phần không gian của Khu sản xuất công nghệ cao là các công
trình nhà xưởng, nhà điều hành sản xuất, nhà làm việc và các công trình phục vụ được
bố trí xây dựng theo chức năng của từng nhà máy, xí nghiệp (sau đây gọi chung là nhà
máy), nhưng phải đảm bảo mỹ quan chung cho không gian quy hoạch, kiến trúc toàn
khu;
b) Trong mỗi lô đất xây dựng nhà máy, phải dành từ 10% quỹ đất trở lên để trồng
cây xanh, thảm cỏ; tất cả các khoảng đất trống, ngoại trừ đất dành cho giao thông, xây
dựng nhà máy và khu phụ, đều phải được trồng cây, thảm cỏ; dọc hàng rào ranh giới lô
đất phải có dải cây xanh bề rộng từ 2 m trở lên;
c) Trong lô đất xây dựng nhà máy, phải tổ chức bãi đậu cho các loại xe phục vụ
hoạt hoạt động của nhà máy và phương tiện cá nhân. Không cho phép đậu xe tại khu vực
công cộng của KCNC;
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d) Đường nội bộ của nhà máy phải là đường bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa;
không được rải đá, đất đỏ, sỏi...Mặt cắt ngang đường, bán kính cong của đường phải đảm
bảo cho xe phòng chữa cháy lưu thông khi có sự cố;
đ) Không được phép xây dựng các công trình lưu trú, nhà ở, dịch vụ thương mại
trong khu vực.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
a) Quy định chung
Khu chức năng

STT

Khu sản xuất công nghệ cao

1

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây
dựng (tầng)

Mật độ xây
dựng (%)

208,08

1- 6

50-60

b) Trường hợp xây dựng công trình cao hơn 6 tầng, chủ đầu tư phải thỏa thuận với
Ban Quản lý KCNC trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
3. Thành phần sử dụng đất
a) Đất sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản
và y tế;
b) Đất sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang điện tử;
c) Đất sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ tự động hóa và cơ khí chính xác;
d) Đất sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới;
đ) Đất sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, phần mềm tin
học;
e) Đất sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ phục vụ hóa dầu và một số công nghệ
đặc biệt khác;
g) Đất cây xanh cảnh quan, đường nội bộ.
4. Khoảng lùi 1
a) Quy định chung
Khoảng lùi 1 (m)
TT

Loại đường

Công trình sản xuất
công nghệ cao

Công trình phục vụ

1

Đường Trung tâm 51 m

20

15

2

Trục đường có mặt cắt 22,5 m

15

10
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b) Đối với hai cạnh biên và cạnh phía sau lô đất: áp dụng khoảng lùi tối thiểu là 4
m.
5. Việc xây dựng kho hàng, kho bãi chứa các vật liệu hóa chất độc hại, chất thải
nguy hại, chất dễ gây cháy nổ, Chủ đầu tư phải được sự đồng ý của Ban Quản lý KCNC
trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.
Điều 9. Khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp
1. Tổ chức không gian
a) Cấu trúc thành phần không gian khu vực là các công trình kiến trúc phục vụ
hoạt động nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ cao, đào tạo và dạy nghề, ươm
tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ, đường nội bộ, đất cây xanh, mặt nước. Các công
trình phải được bố trí xây dựng tập trung thành một tổng thể không gian quy hoạch, kiến
trúc thống nhất, có sự phối hợp giữa công trình với các dải cây xanh, hồ nước tạo cảnh
quan cho toàn khu.
b) Không được xây dựng các cơ sở lưu trú, nhà ở, các công trình dịch vụ thương
mại trong khu vực.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
a) Quy định chung
TT

Khu chức năng

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây
dựng (tầng)

Mật độ xây
dựng (%)

1

Khu nghiên cứu - phát triển, đào
tạo và ươm tạo doanh nghiệp

94,51

1-16

30-40

b) Không giới hạn tầng cao đối với các công trình điểm nhấn, biểu tượng của
KCNC.
3. Thành phần sử dụng đất
a) Đất xây dựng cơ sở nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cao;
b) Đất xây dựng cơ sở đào tạo;
c) Đất xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp;
d) Đất cây xanh cảnh quan, hồ nước, đường nội bộ.
4. Khoảng lùi 1
a) Quy định chung
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Khoảng lùi 1 (m)
STT

Loại đường

1

Trục đường có mặt cắt
22,5 m

Công trình dân dụng

Công trình sản xuất thực nghiệm, thí
nghiệm

10

15

b) Đối với hai cạnh biên và cạnh phía sau lô đất: áp dụng khoảng lùi tối thiểu là 4
m.
5. Việc xây dựng kho hàng, kho bãi chứa các vật liệu hóa chất độc hại, chất thải
nguy hại, chất dễ gây cháy nổ, Chủ đầu tư phải được sự đồng ý của Ban Quản lý KCNC
trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.
Điều 10. Khu quản lý - hành chính
1. Tổ chức không gian
Cấu trúc thành phần không gian của khu vực là công trình phục vụ hoạt động quản
lý, hành chính, dịch vụ công nghệ cao; các công trình mang tính biểu tượng và là điểm
nhấn của KCNC; đất cây xanh cảnh quan, đường nội bộ.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
a) Quy định chung
STT
1

Khu chức năng
Khu quản lý - hành chính

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây
dựng (tầng)

Mật độ xây
dựng (%)

39,29

2-16

60-70

b) Không giới hạn tầng cao đối với các công trình điểm nhấn, biểu tượng của
KCNC.
3. Thành phần sử dụng đất
a) Đất xây dựng công trình hành chính, văn phòng cho thuê, nhà điều hành;
b) Đất xây dựng công trình trung tâm hội nghị, hội thảo, trưng bày, triển lãm;
c) Đất xây dựng công trình trung tâm thông tin dữ liệu, thư viện, bảo tàng, bưu
chính;
d) Đất xây dựng công trình dịch vụ công nghệ cao, ngân hàng, bệnh viện, khách
sạn, nhà hàng;
đ) Đất cây xanh cảnh quan, đường nội bộ.
4. Khoảng lùi 1
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a) Quy định chung:
Khoảng lùi 1 (m)
STT

Loại đường

Công trình hành
chính, quản lý

Công trình dịch vụ CNC,
dịch vụ công cộng

1

Trục đường có mặt cắt 22,5 m

10

5

b) Đối với hai cạnh biên và cạnh phía sau lô đất: áp dụng khoảng lùi tối thiểu là 4
m.
Điều 11. Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối
1. Tổ chức không gian
a) Các không gian chức năng của Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối bao
gồm:
- Điểm thu gom chất thải rắn thông thường;
- Khu nhà máy xử lý nước thải;
- Khu vực đấu nối hạ tầng kỹ thuật bao gồm: trạm điện, đấu nối cấp nước, thông
tin liên lạc, ...
- Khu vực cây xanh cách ly;
- Cây xanh cảnh quan, đường nội bộ.
b) Công trình xây dựng phải đảm bảo công năng sử dụng, khoảng cách ly với các
công trình lân cận theo quy định; đảm bảo mật độ cây xanh cách ly theo yêu cầu vệ sinh
môi trường.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
STT

Khu chức năng

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây
dựng (tầng)

Mật độ xây
dựng (%)

1

Khu công trình hạ tầng kỹ
thuật đầu mối

7,07

1-2

30-40

3. Khoảng lùi ở khu vực này được thực hiện theo quy chuẩn, quy định chuyên
ngành (điện trung, cao thế, khoảng cách ly cây xanh đối với hồ xử lý nước thải…); đồng
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thời, các công trình phải lùi tối thiểu 10m so với chỉ giới đỏ của đường quy hoạch có mặt
cắt 22,5m; hai cạnh biên và cạnh phía sau lô đất có khoảng lùi tối thiểu 4 m.
Điều 12. Khu hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao
1. Tổ chức không gian
a) Cấu trúc thành phần không gian của khu vực là các công trình kiến trúc phục
vụ hoạt động hậu cần, các dịch vụ logistics, tài chính, thương mại; các công trình của cơ
quan nhà nước chuyên ngành như: hải quan, thuế, công an; cây xanh cảnh quan, đường
nội bộ;
b) Không được xây dựng cơ sở lưu trú, nhà ở trong khu vực.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
a) Quy định chung
STT

Khu chức năng

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây
dựng (tầng)

Mật độ xây
dựng (%)

1

Khu hậu cần, logistics và dịch vụ
CNC

29,76

1-6

50-60

b) Trường hợp xây dựng công trình cao hơn 6 tầng, chủ đầu tư phải thỏa thuận với
Ban Quản lý KCNC trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.
3. Thành phần sử dụng đất
a) Đất xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;
b) Đất xây dựng trụ sở các tổ chức tài chính, tín dụng;
c) Đất xây dựng các công trình dịch vụ logistics, kho ngoại quan, cửa hàng miễn
thuế, chợ công nghệ;
c) Đất cây xanh cảnh quan, hồ nước, bãi đậu đỗ xe.
4. Khoảng lùi 1
a) Quy định chung
Khoảng lùi 1 (m)
STT

Loại đường

Công trình công
cộng

Công trình nhà kho, thương
mại, dịch vụ

1

Đường Trung tâm 51 m

15

20

2

Trục đường có mặt cắt 22,5
m

10

15
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b) Đối với hai cạnh biên và cạnh phía sau lô đất: áp dụng khoảng lùi tối thiểu là 4
m.
5. Việc xây dựng kho hàng, kho bãi chứa các vật liệu hóa chất độc hại, chất thải
nguy hại, chất dễ gây cháy nổ, Chủ đầu tư phải được sự đồng ý của Ban Quản lý KCNC
trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.
Điều 13. Khu phụ trợ
1. Tổ chức không gian
Cấu trúc thành phần không gian của Khu phụ trợ là các công trình công trình công
nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao, kho, bãi đỗ xe, nhà xe, nhà làm việc, nhà điều
hành sản xuất, nhà ăn ca, giải khát; cây xanh cảnh quan, không gian mặt nước, đường
nội bộ và các công trình dịch vụ, phục vụ khác.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
a) Quy định chung
STT
1

Khu chức năng
Khu phụ trợ

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây Mật độ xây dựng
dựng (tầng)
(%)

12,41

1- 6

50-60

b) Trường hợp xây dựng công trình cao hơn 6 tầng, chủ đầu tư phải thỏa thuận với
Ban Quản lý KCNC trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.
3. Thành phần sử dụng đất
a) Đất xây dựng các công trình công nghiệp hỗ trợ;
b) Đất xây dựng các công trình dịch vụ, phục vụ;
c) Đất cây xanh cảnh quan, kênh thoát nước, đường nội bộ.
4. Khoảng lùi 1
a) Quy định chung
Khoảng lùi 1 (m)
STT

Loại đường

Công trình công nghiệp hỗ
trợ

Công trình dịch vụ,
phục vụ

1

Trục đường có mặt cắt 22,5 m

15

5

2

Trục đường có mặt cắt 15,5 m

10

5

b) Đối với hai cạnh biên và cạnh phía sau lô đất: áp dụng khoảng lùi tối thiểu là 4
m.
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5. Việc xây dựng kho hàng, kho bãi chứa các vật liệu hóa chất độc hại, chất thải
nguy hại, chất dễ gây cháy nổ, Chủ đầu tư phải được sự đồng ý của Ban Quản lý KCNC
trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.
Điều 14. Khu ở
1. Tổ chức không gian
Cấu trúc thành phần không gian của Khu ở là các công trình kiến trúc phục vụ các
nhu cầu về nhà ở: chung cư, biệt thự, nhà liên kế có sân vườn; các công trình dịch vụ
công cộng; cây xanh cảnh quan, không gian mặt nước, đường nội bộ.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
a) Quy định chung
STT

Loại công trình

1
2

Biệt thự
Nhà liên kế có sân vườn

3

Chung cư

4

Dịch vụ công cộng

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây
dựng (tầng)

Mật độ xây
dựng (%)

1-3
2-3
37,12

3-9

50-60

2-9

b) Trường hợp xây dựng công trình chung cư, dịch vụ công cộng cao hơn 9 tầng,
Chủ đầu tư phải thỏa thuận với Ban Quản lý KCNC trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.
3. Thành phần sử dụng đất
a) Đất xây dựng các loại hình nhà ở:
- Nhà biệt thự;
- Nhà liền kế có sân vườn;
- Nhà chung cư;
b) Đất xây dựng các công trình công cộng:
- Thương mại dịch vụ;
- Y tế, chăm sóc sức khỏe;
- Văn hóa, vui chơi, giải trí;
- Giáo dục;
- Hành chính và công trình công cộng khác;
c) Đất cây xanh cảnh quan, đường nội bộ, sân bãi, quảng trường.

CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 23-11-2013

59

4. Khoảng lùi 1
a) Quy định chung
Khoảng lùi 1 (m)
STT

Loại đường

Chung cư, công trình dịch Biệt thự, nhà liên kế
vụ công cộng
có sân vườn

1

Trục đường có mặt cắt 33m

10

2

Trục đường có mặt cắt 22,5m

5

3

Trục đường có mặt cắt 15,5 m

5

4

Trục đường có mặt cắt 8 m

4
4

b) Đối với chung cư, công trình dịch vụ công cộng: áp dụng khoảng lùi tối thiểu 4
m cho hai cạnh biên và cạnh phía sau lô đất;
c) Đối với biệt thự: áp dụng khoảng lùi tối thiểu 1,5m cho hai cạnh biên và cạnh
phía sau của lô đất.
Điều 15. Khu công viên, văn hóa, thể dục thể thao
1. Tổ chức không gian
a) Cấu trúc thành phần không gian Khu công viên, văn hóa, thể thao là các khu
vực cây xanh cảnh quan, không gian mặt nước, không gian vui chơi, giải trí, thể dục thể
thao, các công trình văn hóa, phục vụ và dịch vụ;
b) Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên trong việc tổ chức
không gian.
2. Tầng cao và mật độ xây dựng
STT

Khu chức năng

Diện tích
(ha)

Tầng cao xây
dựng (tầng)

Mật độ xây
dựng (%)

1

Khu công viên, văn hóa, thể thao

72,53

1-2

10-15

3. Thành phần sử dụng đất
Đất công viên, văn hóa, thể thao được bố trí tập trung gần các khu chức năng như:
Khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp, Khu ở. Thành phần sử
dụng đất bao gồm:
a) Đất xây dựng nhà thi đấu thể thao, sân thể thao, cung văn hóa, nhà biểu diễn,
sân khấu ngoài trời, bể bơi, rạp chiếu phim, câu lạc bộ giải trí;
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b) Đất xây dựng các nhà hàng, không gian vui chơi, giải trí, công viên trung tâm,
bãi đậu đỗ xe;
c) Đất cây xanh cảnh quan, không gian mặt nước, không gian đi dạo.
4. Khoảng lùi công trình tại khu vực này được quy định cụ thể trong Chứng chỉ
quy hoạch xây dựng.
Mục 2
QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
Điều 16. Quy định chung về quản lý kiến trúc công trình
1. Tất cả các công trình phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy hoạch, đảm
bảo tính đồng bộ về kiến trúc theo từng khu chức năng và kiến trúc tổng thể của KCNC;
đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ
thuật theo quy định hiện hành.
2. Tất cả các công trình xây dựng, cải tạo, công trình quảng cáo đảm bảo chức
năng sử dụng công trình theo đúng Quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và tuân thủ
các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, của UBND thành phố.
3. Tất cả các công trình xây dựng trong KCNC đều phải có ý kiến chấp thuận bằng
văn bản của Ban Quản lý KCNC về quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án, phương án kiến
trúc.
4. Phần không gian ngoài công trình và các tiện ích phụ trợ (sân, thềm, sân có mái
che di động, bồn cây, thảm cỏ, bể cảnh, và chỗ để xe...) phải có hình thức thẩm mỹ cao,
không che chắn khối chính của công trình. Hạn chế tối đa việc xây dựng bọc lát, phủ kín
bề mặt mặt đất. Khyến khích tăng tối đa diện tích trồng cỏ, cây xanh nhằm nâng cao khả
năng thấm và điều tiết dòng chảy bề mặt khi có mưa lớn.
5. Đảm bảo yêu cầu kết hợp hài hòa hình thức kiến trúc công trình trong quá trình
xây dựng cải tạo hoặc xây dựng thêm mới như lắp dựng biển quảng cáo, biển hiệu, máy
điều hòa nhiệt độ, các ống thoát nước, mái hiên, mái che, hệ thống chiếu sáng công trình,
chiếu sáng đường phố, thay đổi kiểu dáng ban công, mái nhà, …
6. Khuyến khích phát triển không gian kiến trúc công trình cao tầng, các khu vực
điểm nhấn kiến trúc cảnh quan của KCNC tại các khu vực đường Trung tâm, vị trí lối
vào KCNC, Khu quản lý - hành chính.
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7. Khuyến khích sử dụng nhiều không gian bán mở tiếp cận với đường phố, cửa
có kích thước rộng; các công trình thiết kế theo xu hướng thân thiện môi trường, sử dụng
vật liệu có khả năng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.
Điều 17. Phong cách kiến trúc
1. Áp dụng phong cách kiến trúc hiện đại, thích dụng, phù hợp với quy hoạch từng
khu chức năng; hình thức, màu sắc kiến trúc công trình phải mang tính thẩm mỹ cao, hài
hoà với cảnh quan thiên nhiên, phát huy không gian mặt nước, đồi núi của KCNC.
2. Khuyến khích xây dựng các công trình có dạng hợp khối, hài hòa với cảnh quan
thiên nhiên, địa hình tự nhiên.
3. Hạn chế và sử dụng có chọn lọc các chi tiết kiến trúc cổ nước ngoài; không sử
dụng kiến trúc rườm rà, hoài cổ vào công trình (mái chóp các loại, mái Mansard, cột cổ
điển, lan can con tiện).
Điều 18. Vật liệu, màu sắc và chất liệu bề mặt
1. Không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn, gây ảnh hưởng đến giao
thông và các công trình kế cận. Có thể sử dụng các gam màu mạnh đối với các tiện ích
của công trình như biển hiệu, biển báo, mái che.
2. Hạn chế sử dụng các vật liệu hoàn thiện có gam màu nóng (vàng, cam, đỏ,...),
gam màu tối sẫm (đen, nâu đậm,...), các màu sắc, vật liệu có độ tương phản cao làm màu
chủ đạo bên ngoài công trình.
3. Không sử dụng các loại vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá) để xây dựng công trình.
Trường hợp có yêu cầu đặc biệt, phải được sự đồng ý của Ban Quản lý KCNC.
Điều 19. Công trình công cộng
1. Tất cả các công trình phải bố trí tầng hầm, bán hầm hoặc nơi đỗ đậu xe theo
Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và đảm bảo an toàn, thuận tiện, trật tự và mỹ
quan khu vực. Khuyến khích việc bố trí nhà vệ sinh công cộng có thu phí (theo quy định
của nhà nước) trong công trình để phục vụ cho khách.
2. Chiều cao tầng công trình được thiết kế tùy theo công năng sử dụng nhưng phải
phù hợp hình thức kiến trúc công trình và cảnh quan khu vực. Cốt nền tầng 1 cao hơn
cốt vỉa hè từ 0,2 m đến 2,1 m.
3. Phải có biện pháp che chắn, thiết kế đảm bảo mỹ quan các thiết bị lắp đặt bên
ngoài tòa nhà (máy điều hòa, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời và
các thiết bị lắp đặt bên ngoài khác).
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4. Công trình phải đảm bảo phục vụ an toàn và thuận tiện cho người khuyết tật.
5. Các công trình đặc thù như đài phun nước, tiểu cảnh, tượng, tranh, phù điêu
trang trí trong công viên phải có quy mô, hình dáng, chất liệu phù hợp với cảnh quan và
đặc trưng của một công viên khoa học.
6. Việc bố trí các công trình sản xuất, phục vụ sản xuất phải hợp lý về công nghệ
và thuận lợi cho các hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, xử lý chất thải, kết nối đồng
bộ hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và phù hợp với cảnh quan KCNC.
7. Giải pháp kiến trúc công trình đối với mỗi nhà máy, xí nghiệp phải đồng bộ về
hình khối và hài hoà về màu sắc. Các công trình phụ như máy phát điện, khí nén, máy
bơm... phải được che khuất, tạo hình khối màu sắc thẩm mỹ.
Điều 20. Công trình nhà ở
1. Đối với nhà ở liên kế có sân vườn, nhà biệt thự
a) Không được sử dụng quá 3 màu trên mặt đứng công trình; không sử dụng các
màu đen, đỏ, màu đậm và màu tối sẫm làm màu chủ đạo bên ngoài công trình và chống
thấm mặt hông, mặt sau công trình;
b) Không được xây dựng thêm các kiến trúc chắp vá, bám vào kiến trúc chính,
tường rào hay làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia, các kiến trúc bằng vật
liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá). Trường hợp do yêu cầu đặc biệt về kiến trúc, phải được sự
đồng ý của Ban Quản lý KCNC;
c) Không được bố trí sân phơi quần áo dọc các tuyến đường nội bộ của KCNC, ở
mặt tiền các ngôi nhà;
d) Khuyến khích dùng các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng các vật
liệu tự nhiên trên tường bao che, trồng dây leo trên mặt tường để tạo sự hòa nhập công
trình vào thiên nhiên;
đ) Trường hợp nhà ở xây dựng mới không đồng thời thì các nhà xây sau phải căn
cứ vào cao độ nền, chiều cao tầng 1, chiều cao ban công, chiều cao và độ vươn của ô
văng, màu sắc của nhà trước đó đã được xây dựng để tạo sự hài hòa, thống nhất cho toàn
tuyến và đảm bảo khả năng kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, điều kiện
vệ sinh môi trường;
e) Các công trình biệt thự phải sử dụng mái dốc, lợp hoặc dán ngói; màu sắc, hình
thức mái thiết kế đơn giản, hiện đại và đảm bảo tính thống nhất giữa các công trình. Đối
với việc sử dụng mái bằng, Ban Quản lý sẽ xem xét, cấp phép xây dựng tùy thuộc từng
khu vực.
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2. Đối với chung cư
a) Các công trình được bố trí thành một tổng thể không gian quy hoạch và kiến
trúc thống nhất;
b) Hình thức kiến trúc phải đơn giản, hiện đại, đảm bảo tính đồng nhất giữa các
công trình;
c) Không được sử dụng quá 2 màu trên mặt đứng công trình; không sử dụng các
màu đen, đỏ, màu đậm, tối sẫm làm màu chủ đạo bên ngoài công trình và chống thấm
mặt hông, mặt sau công trình;
đ) Mặt tiền công trình, biển quảng cáo không được sử dụng vật liệu có độ phản
quang lớn hơn 70%.
Điều 21. Hàng rào
1. Hàng rào có diện tiếp xúc với các tuyến đường
a) Không được sử dụng hàng rào có mảng đặc cao che tầm nhìn giữa công trình
và tuyến đường. Cổng và sảnh đón có thể tiếp giáp với chỉ giới đường đỏ nhưng phải
đảm bảo không ảnh hưởng đến luồng giao thông trên đường phố bên ngoài công trình;
b) Hàng rào phải được thiết kế, xây dựng thông thoáng, phần xây đặc không được
cao hơn 0,6 m so với cao trình tại chỉ giới đường đỏ; độ thông thoáng từ 60% trở lên diện
tích tường rào ;
c) Cao độ tường rào thống nhất cho toàn KCNC là 2,2 m so với vỉa hè hoàn chỉnh;
d) Việc hợp khối nhà bảo vệ, nhà thường trực hoặc bảng tên, bảng hiệu với hàng
rào phải đảm bảo tỷ lệ hài hòa, sử dụng chất liệu, vật liệu phù hợp, đảm bảo tầm nhìn
cho người và phương tiện tham gia giao thông khi ra vào lô đất.
2. Hàng rào ngăn chia giữa các lô đất
Có thể xây dựng hàng rào gạch đặc, chiều cao hàng rào là 2,2 m so với mặt đất tự
nhiên tương ứng. Khuyến khích hàng rào có chừa lỗ trống, hoa bê tông, bông gió, có độ
thông thoáng.
3. Khuyến khích hình thức hàng rào mang tính ước lệ, ngăn mềm, sử
dụng vật liệu tự nhiên như: xây dựng hồ nước, khe suối nhân tạo, trồng cây
xanh, tạo sự hòa nhập công trình vào thiên nhiên.
Điều 22. Cây xanh, cảnh quan
1. Cây xanh tập trung tại các công viên, cây xanh đường phố và cây xanh
chuyên dụng (cách ly, phòng hộ, vườn ươm, nghiên cứu thực vật):
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a) Cây xanh trong KCNC phải được phân loại và bố trí theo quy hoạch, bảo đảm
cảnh quan KCNC. Việc chăm sóc, duy trì, bảo vệ cây xanh thực hiện theo quy chuẩn,
tiêu chuẩn hiện hành;
b) Cây xanh dọc đường phải là cây có tán, rễ cọc. Cây ở các dải phân cách là cây
cảnh, cây có bụi lá dày để tạo tán, có thể kết hợp thảm cây có hoa 4 mùa, chịu hạn tốt,
phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng;
c) Cây xanh cách ly: Cần chọn loại cây và khoảng cách trồng phù hợp với tiêu
chuẩn bảo vệ môi trường;
d) Việc trồng cây không được làm ảnh hưởng tới giao thông, không làm hư hại
móng nhà, tường rào, vật kiến trúc và các công trình ngầm, không gây nguy hiểm, không
trồng cây dễ gãy, đổ, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, không trồng các loại cây có
tiết chất độc hại, nặng mùi hoặc hấp dẫn côn trùng;
đ) Không được trồng cây với mục đích nông nghiệp;
e) Khuyến khích trồng cây xanh, thảm cỏ theo chủ đề; phối hợp màu sắc hài hòa,
sinh động theo từng tuyến phố, tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực; khuyến khích trồng
các loại cây ăn trái trong các khuôn viên lớn; tận dụng mọi khoảng trống đất có thể để
trồng cây xanh;
g) Nghiêm cấm mọi hành vi di dời, chặt phá cây xanh khi chưa được sự đồng ý
của Ban Quản lý KCNC.
2. Cây xanh trong khuôn viên đất dự án của nhà đầu tư
a) Không gian xung quanh công trình thuộc khuôn viên đất xây dựng phải trồng
cây có hình thức trang trí đẹp, trồng tự nhiên hoặc trồng trong bồn; khai thác tối đa không
gian cây xanh, mặt nước, cảnh quan, địa hình tự nhiên;
b) Chủ đầu tư các dự án phải thực hiện việc trồng cây xanh, thảm cỏ, theo bản vẽ
quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án đã được Ban Quản lý KCNC phê duyệt, theo tiến độ
đầu tư của dự án như sau:
- Trong thời gian 6 tháng kể từ khi dự án được triển khai thi công: Trồng cây bóng
mát dọc hàng rào ranh giới khu đất, các khu vực quy hoạch cây xanh;
- Chậm nhất sau 3 tháng kể từ khi công trình đi vào hoạt động: Trồng cỏ, cây lá
màu, cây hoa, cây bụi, cây lá thấp;
- Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc trồng cây theo tiến độ quy định,
Ban Quản lý KCNC sẽ giao cho đơn vị có chức năng thực hiện và nhà đầu tư có trách
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nhiệm thanh toán kinh phí theo đơn giá hoặc dự toán được Sở Tài chính thành phố thẩm
định.
3. Các cảnh quan nhân tạo như: ao, hồ, suối, tiểu cảnh, cây xanh, giả sơn phải được
thiết kế hợp lý, xây dựng đồng bộ, hài hòa với cảnh quan, môi trường khu vực.
4. Đơn vị khai thác, quản lý hạ tầng KCNC phải có biện pháp bảo vệ diện tích mặt
nước trong các khu vực công cộng; đối với các diện tích không thường xuyên có nước,
cần có biện pháp đảm bảo cảnh quan môi trường khi không có nước.
Điều 23. Biển hiệu, biển quảng cáo
1. Vật quảng cáo độc lập ngoài trời hoặc gắn với các công trình kiến trúc trong
KCNC phải tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo.
2. Biển hiệu, biển quảng cáo phải được thiết kế đẹp, trang nhã; sử dụng vật liệu
kim loại, nhựa, các loại gỗ, ván nhân tạo; không sử dụng vật liệu vải.
3. Không sử dụng bảng, biển có độ phản quang lớn, có màu sắc quá rực rỡ.
4. Đèn chiếu sáng bảng, biển phải được lắp đúng quy cách, không gây chói, ảnh
hưởng đến hoạt động giao thông, các công trình xung quanh và người đi đường.
5. Việc xây dựng, lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo trong phạm vi KCNC phải
được sự đồng ý của Ban Quản lý KCNC.
Mục 3
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 24. Quy định chung
1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng riêng như cấp điện, cấp nước, thoát nước
mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc, hệ thống an ninh… được xây dựng, đấu nối hợp
lý, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung và hạ tầng kỹ thuật đầu mối sau
khi được sự đồng ý của Ban Quản lý KCNC.
2. Nghiêm cấm việc tự ý đấu nối hạ tầng kỹ thuật; tự ý cải tạo, phá dỡ hệ thống hạ
tầng kỹ thuật chung của KCNC.
3. Tất cả các công trình xây dựng trong KCNC phải tuân thủ Quy chuẩn xây dựng
Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành và các quy định liên quan khác của Nhà nước về an toàn
điện, giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
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4. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường phải tuân thủ các quy định của Nhà nước
và các nội dung Hướng dẫn số 01/HD-BQLKCNC ngày 03/01/2012 của Ban Quản lý
KCNC về Quản lý và bảo vệ môi trường trong KCNC.
Điều 25. Công trình giao thông
1. Các công trình giao thông và công trình hỗ trợ giao thông trong KCNC phải
được thiết kế đồng bộ, có hình thức kiến trúc, màu sắc hiện đại, phù hợp với cảnh quan
khu vực và bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông.
2. Đường nội bộ của nhà máy phải là đường bê tông cốt thép hoặc bê tông nhựa
asphal. Không được rải đá, đất đỏ, sỏi... Mặt cắt ngang đường, bán kính cong phải đảm
bảo cho xe phòng chữa cháy lưu thông khi có sự cố.
Điều 26. Công trình cấp nước
1. Không được khoan giếng nước hoặc xây bể nước, kể cả bể ngầm, lấn chiếm vỉa
hè, không gian công cộng. Việc khai thác nước ngầm phải tuân thủ theo các quy định
pháp luật.
2. Hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí dọc theo các tuyến đường quy hoạch,
khoảng cách từ họng nước đến mép đường phải đảm bảo thuận tiện cho việc đấu nối lấy
nước và yếu tố thẩm mỹ chung. Đường kính họng nước không nhỏ hơn 100 mm, khoảng
cách giữa các họng nước tối thiểu 150 m.
3. Vị trí đấu nối nguồn nước phục vụ tưới cây phải thuận tiện. Đối với các vườn
hoa cây xanh, tiểu cảnh có yêu cầu thẩm mỹ cao và hệ thống cây xanh đường Trung tâm,
sử dụng hệ thống vòi ngầm, tưới tự động.
Điều 27. Công trình cấp điện
1. Trạm phân phối điện phải được bố trí an toàn, đảm bảo khoảng cách ly theo
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
2. Tất cả các trạm biến áp lưới 22/0,4KV phải được bố trí theo quy hoạch, không
đặt nổi trên các cột hoặc đặt lộ thiên tại các khu vực công cộng.
3. Đường dây cấp điện trong KCNC phải được bố trí hợp lý trên nguyên tắc đi
ngầm trong hệ thống hào kỹ thuật hoặc dưới mặt đất (đối với khu vực không có hào kỹ
thuật).
4. Khuyến khích sử dụng công nghệ mới trong xây dựng các trạm biến thế, đảm
bảo an toàn, tiện dụng và mỹ quan.
Điều 28. Hệ thống chiếu sáng
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1. Hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng mặt ngoài công trình phải đảm bảo
mỹ quan, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Cột treo chiếu sáng cần được thiết kế phù hợp với cảnh quan các tuyến đường
và khu vực.
3. Tránh sử dụng các loại đèn neon quá gắt hay có ánh sáng quá mạnh; quy hoạch
chiếu sáng tạo phải cảm giác dễ chịu bằng ánh sáng hợp lý, đảm bảo cường độ sáng tùy
theo chức năng sử dụng và cảnh quan khu vực.
4. Khuyến khích nghiên cứu sử dụng các loại đèn hắt phản xạ, đèn LED, đèn năng
lượng mặt trời và hệ thống đèn cảm biến nhằm tiết kiệm năng lượng.
Điều 29. Công trình công nghệ thông tin và truyền thông
1. Dây điện thoại, dây thông tin, truyền hình cáp, internet, các hộp kỹ thuật điện thông tin liên lạc phải được thiết kế bằng tổ hợp dây có cùng tính năng kỹ thuật và được
thiết kế đi ngầm đồng bộ với hệ thống hào kỹ thuật chung.
2. Việc lắp dựng cột ăng-ten, chảo thu, phát sóng phải tuân thủ theo quy định của
pháp luật, đảm bảo an toàn, mỹ quan và phải được sự thống nhất của Ban Quản lý KCNC.
3. Công trình viễn thông công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ
động, hộp kỹ thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại công cộng, thiết bị thông tin trên
vỉa hè phải được bố trí theo quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật được duyệt; phù hợp
với kích thước hè phố và có kiểu dáng, màu sắc hài hoà, dễ sử dụng, không cản trở người
đi bộ.
Điều 30. Công trình thoát nước thải
1. Trong khuôn viên lô đất giao cho nhà đầu tư, hệ thống thoát nước mưa và hệ
thống thoát nước thải phải được xây dựng riêng biệt.
2. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, nghiên cứu, ươm tạo trong KCNC chịu trách
nhiệm tự thu gom và xử lý sơ bộ nước thải của đơn vị mình đảm bảo đạt các thông số
nước thải đầu vào theo quy định trước khi đưa vào hệ thống thu gom nước thải chung
của KCNC.
3. Đối với nước thải sinh hoạt, tuỳ theo tính chất, mức độ độc hại phải được xử lý
sơ bộ, đảm bảo yêu cầu theo quy định trước khi đưa vào hệ thống thu gom nước thải
chung của KCNC.
4. Hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất, nghiên cứu, ươm tạo
phải tuân thủ các quy định, quy chuẩn về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường, đảm bảo
xử lý nước thải đạt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
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Điều 31. Vệ sinh môi trường
1. Các hoạt động quy hoạch và xây dựng trong phạm vi KCNC phải tuân thủ các
yêu cầu về vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường xung quanh khu vực hồ Hòa Trung,
các suối, kênh, mương.
2. Nhà vệ sinh công cộng trong các khu chức năng, trên các tuyến đường phải
được bố trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan, thuận tiện cho mọi đối tượng
sử dụng.
3. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, nghiên cứu, ươm tạo trong KCNC phải có hệ thống
xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường.
4. Bể nước trên mái, ống máng cấp thoát nước, máy điều hòa nhiệt độ và thiết bị
thông gió phải được bố trí kín đáo, có các biện pháp che chắn để đảm bảo mỹ quan tuyến
phố và khu vực, không được để nước chảy tự do ra hè phố.
5. Bờ hồ, bờ kênh trong KCNC phải được kè mái (hình thức kè mái phải đảm bảo
mỹ quan), có giải pháp kiến trúc hợp lý cho khu vực có rào chắn, lan can. Cấu tạo miệng
xả nước phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phù hợp với cảnh quan toàn tuyến.
6. Hạn chế can thiệp địa hình, san gạt lớn; bảo vệ và nhân rộng các thảm thực vật,
khoảng xanh; bảo vệ khu vực hồ Hòa Trung khi xây dựng các hệ thống kè, các bến cầu
thuyền du lịch, vật kiến trúc khác.
7. Các cá nhân, tổ chức hoạt động trong KCNC có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi
trường; nghiêm cấm mọi hành vi đổ rác bừa bãi, gây mất vệ sinh và mỹ quan khu vực.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 32. Trách nhiệm của Ban Quản lý KCNC
1. Tổ chức quản lý quy hoạch, xây dựng tại KCNC theo Quy hoạch chi tiết xây
dựng tỷ lệ 1/500 KCNC Đà Nẵng được duyệt và theo Quy định này.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra, giám
sát và xử lý các vi phạm trong KCNC thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định
pháp luật.
3. Ban hành Quy định về quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì công trình kiến trúc,
hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan KCNC theo quy định pháp luật về xây dựng.
4. Thông tin, giới thiệu các mẫu thiết kế kiến trúc chất lượng, phù hợp vớiquy
hoạch, kiến trúc KCNC để các đơn vị, cá nhân tham khảo.
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Điều 33. Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ
cao Đà Nẵng (Đơn vị Quản lý khai thác hạ tầng Khu công nghệ cao)
1. Thực hiện việc duy tu, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan dùng
chung KCNC theo quy định pháp luật về xây dựng.
2. Hướng dẫn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh, khai thác,
sử dụng cơ sở hạ tầng KCNC theo đúng quy định, quy phạm kỹ thuật của nhà nước.
3. Theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, kiến trúc cảnh quan
KCNC; chịu trách nhiệm giám sát việc chấp hành bảo vệ môi trường của các nhà thầu
thi công dự án trong suốt quá trình thi công xây dựng; giám sát hoạt động xả thải của các
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trong KCNC.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát và
xử lý các vi phạm trong KCNC thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.
Điều 34. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành
Các sở, ngành quản lý chuyên ngành của thành phố có trách nhiệm phối hợp với
Ban Quản lý KCNC thực hiện công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc KCNC theo đúng
chức năng, nhiệm vụ của mình.
Điều 35. Trách nhiệm của chủ sở hữu, nhà đầu tư, người sử dụng
1. Tuân thủ các quy định tại Quy định này và các quy định quản lý liên quan khác;
bảo vệ, giữ gìn kiến trúc, cảnh quan của công trình đang sở hữu, kịp thời sửa chữa khi
công trình hư hỏng, xuống cấp.
2. Thực hiện đúng các thủ tục hành chính về xây dựng cơ bản khi xây dựng mới
hoặc cải tạo, nâng cấp công trình trong KCNC.
3. Các tổ chức hoặc cá nhân thuê công trình trong khu vực KCNC để sử dụng phải
tuân thủ đầy đủ các nội dung được quy định tại Quy định này.
Điều 36. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu cải tạo, xây dựng
công trình
1. Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm
a) Đảm bảo điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, tư cách pháp nhân
hành nghề thiết kế công trình theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện giám sát tác giả theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm liên quan
về sự phù hợp kiến trúc, cảnh quan KCNC, độ bền vững, an toàn và tính hợp lý trong sử
dụng của công trình.
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2. Nhà thầu xây dựng, cải tạo công trình có trách nhiệm
a) Tuân thủ các quy định tại Giấy phép xây dựng và các quy định hiện hành về
kiến trúc, quy hoạch;
b) Có biện pháp hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư, không
gian, kiến trúc cảnh quan khu vực trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì
công trình;
c) Tham gia thực hiện việc tái tạo môi trường, không gian, cảnh quan bị hư hại,
do quá trình xây dựng gây ra, cùng với chủ đầu tư.
Điều 37. Điều khoản thi hành
1. Tổ chức, cá nhân vi phạm các điều khoản trong Quy định này, tuỳ theo mức
độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Ban Quản lý KCNC có trách nhiệm niêm yết, công bố công khai đồ án Quy
hoạch chi tiết xây dựng 1/500 KCNC và Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc KCNC
tại Văn phòng Ban Quản lý.
3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, Ban
Quản lý KCNC có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định./.
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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6792 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v thay thế Phụ lục 1, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của
UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến 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 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Theo Công văn số 3601/BTTTT-ƯDCNTT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến
theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tại Công
văn số 816/STTTT-CNTT ngày 24 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh và thay thế Phụ lục 1, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày
16 tháng 4 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch
vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng bằng Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác
của Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng
không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐÃ XÂY DỰNG
ĐẾN CUỐI THÁNG 8 NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6792 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013
của UBND thành phố Đà Nẵng)
TT

Dịch vụ công

Mức độ

1

3

4

Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với
thành lập doanh nghiệp
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập
chi nhánh
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập
doanh nghiệp
Cấp chứng chỉ quy hoạch

5

Gia hạn giấy phép lao động

3

6

Đăng ký công trình hoàn thành

3

7

Cấp chứng chỉ quy hoạch

3

8
9

Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương
trình khuyến mại
Thông báo thực hiện chương trình khuyến
mại
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương
trình khuyến mại
Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện
thương nhân nước ngoài
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại
diện thương nhân nước ngoài
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng
đại diện thương nhân nước ngoài
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại
diện thương nhân nước ngoài
Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập
Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện
thương nhân nước ngoài
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại
lý bán buôn) rượu
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại
lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

3
3

Ban Quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất
Ban Quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất
Ban Quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất
Ban Quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất
Ban Quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất
Ban Quản lý khu công nghệ
cao
Ban Quản lý khu công nghệ
cao
Sở Công Thương
Sở Công Thương

4

Sở Công Thương

4

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

2
3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3
3
3

Đơn vị cung cấp
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23
24
25
26
27
28
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30
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Cấp mới giấy phép sử dụng vật liệu nổ CN
Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
hóa chất
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng
đa cấp
Tiếp nhận và chuyển trường THPT
Thành lập trường THPT ngoài công lập
Cấp lại, xác minh và điều chỉnh văn bằng,
chứng chỉ tốt nghiệp
Cấp phép thành lập trường Trung cấp chuyên
nghiệp, trung tâm và cơ sở ngoại ngữ - tin học
bồi dưỡng nghiệp vụ
Đăng ký cấp phù hiệu xe taxi
Đăng ký cấp phù hiệu tuyến cố định
Đăng ký cấp phù hiệu xe hợp đồng
Đăng ký cấp biển hiệu xe vận chuyển khách
du lịch
Đăng ký bổ sung xe vào tuyến vận tải hành
khách cố định
Đăng ký thay xe vào tuyến vận tải hành khách
cố định
Cấp giấy phép kinh doanh vận tải (lần bổ
sung ngành nghề)
Cấp giấy phép thi công các công trình sửa
chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ
Cấp giấy phép xe tập lái
Đăng ký ngừng phương tiện trên tuyến vận tải
khách cố định
Đăng ký ngừng khai thác tuyến vận tải khách
cố định
Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ôtô
theo tuyến cố định
Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 T.viên
Đăng ký thành lập công ty TNHH có 2 thành
viên trở lên
Đăng ký thành lập công ty cổ phần
Đăng ký thành lập công ty hợp danh
Đăng ký thành lập chi nhánh
Đăng ký thành lập văn phòng đại diện
Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

3
3

Sở Công Thương
Sở Công Thương

3

Sở Công Thương

3
3
3

Sở Công Thương
Sở Công Thương
Sở Công Thương

3
3
3

Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

3
3
3
3

Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải

3

Sở Giao thông Vận tải

3

Sở Giao thông Vận tải

3

Sở Giao thông Vận tải

3

Sở Giao thông Vận tải

4
3

Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải

3

Sở Giao thông Vận tải

3

Sở Giao thông Vận tải

3
3
3

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư

3
3
3
3
3

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
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Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh: Đăng
ký thay đổi tên; Đăng ký thay đổi địa chỉ;
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế
Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá
nhập khẩu (Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc
Danh mục sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2 thuộc
trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Khoa
học và Công nghệ)
Khai báo thiết bị X-Quang
Cấp phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán
trong y tế
Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang
chẩn đoán trong y tế
Sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang y
tế
Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang y
tế
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố phù
hợp tiêu chuẩn (Công bố hợp chuẩn/quy
chuẩn kỹ thuật (Công bố hợp quy)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
chuyển giao công nghệ
Thẩm định công nghệ dự án đầu tư
Cấp giấy phép vận chuyển hàn nguy hiểm là
các chất oxy hóa, các hợp chất oxít hữu cơ và
các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ
Thẩm định điều kiện tạm dừng đóng BHXH
bắt buộc để UBND xem xét quyết định
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
Cấp gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu
việc làm
Thông báo việc chi nhánh được hoạt động
giới thiệu việc làm trên địa bàn
Báo cáo việc sử dụng lao động khi doanh
nghiệp bắt đầu hoạt động

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3
3

Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3
3

Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3
3
3

Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội
Sở Lao động -TB & XH
Sở Lao động - TB & XH

3
4

68

Đăng ký thoả ước lao động

3

69

Đăng ký làm thêm giờ

3

70

Đăng ký cấp sổ lao động

3

Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội

75

71
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73
74
75
76
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80
81
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Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo
quốc tế
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại
giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm gửi
các cơ quan đại diện nước ngoài đề nghị cấp
thị thực nhập cảnh, xuất cảnh cho CBCCVC
thành phố Đà Nẵng
Cấp, sửa đổi, bổ sung thị thực, gia hạn tạm trú
cho người nước ngoài
Mời người nước ngoài vào làm việc
Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện
Tiếp nhận cán bộ, công chức từ các tỉnh,
thành phố khác, từ biên chế thuộc Thành ủy
quản lý đến công tác tại các cơ quan chuyên
môn trực thuộc UBND thành phố và UBND
các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng
Thỏa thuận tiếp nhận viên chức từ các cơ
quan không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng
quản lý đến công tác tại các cơ quan, đơn vị
trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và trực
thuộc UBND quận, huyện
Thuyên chuyển cán bộ, công chức đến công
tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên
chế của UBND thành phố
Tiếp nhận các đối tượng theo chính sách thu
hút nguồn nhân lực đến hợp đồng làm việc tại
các cơ quan, đơn vị
Điều động cán bộ, công chức từ sở, quận,
huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc
UBND thành phố Đà Nẵng
Cho phép thành lập hội
Chấp nhận giải thể hội
Cho phép sáp nhập hội
Phê duyệt điều lệ hội
Cấp mã số thẻ công chức, viên chức
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

3

Sở Ngoại vụ

3

Sở Ngoại vụ

3

Sở Ngoại vụ

3
3

Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ

3

Sở Nội vụ

3

Sở Nội vụ

3

Sở Nội vụ

3

Sở Nội vụ

3

Sở Nội vụ

3
3
3
4
4
3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
thuốc thú y
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản
phẩm động vật vận chuyển ngoại tỉnh
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản
phẩm động vật vận chuyển nội tỉnh
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú
y
Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số các đơn

3

Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Sở Tài chính

3
3
3
4
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vị sử dụng ngân sách
Cấp giấy chứng nhận đăng kỹ mã số công
trình xây dựng cơ bản
Thẩm định phương án giá hàng hóa dịch vụ
do nhà nước quy định
Cấp phép xuất bản bản tin
Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ
xuất bản phẩm.
Cấp giấy chấp thuận tổ chức họp báo.
Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình
nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).
Cấp giấy phép hoạt động bưu chính trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng.
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch
Đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH 1
thành viên.
Thông báo có quốc tịch nước ngoài
Cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên
du lịch (quốc tế, nội địa)

Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức
thuộc địa phương; Cấp phép trình diễn thời
trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc địa
phương, các đoàn nghệ thuật, cá nhân nghệ sĩ
nước ngoài, người Việt Nam định cư nước
104 ngoài, cá nhân nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại
địa phương; Cấp giấy phép cho đơn vị nghệ
thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật
thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn
viên nước ngoài vào địa phương, diễn viên là
người nước ngoài đang sinh sống tại Việt
Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
105 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
106 Cấp giấy phép hoạt động vũ trường
107 Cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp cho tổ chức cá nhân thuộc địa
phương khác đến địa phương biểu diễn
108 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng
quảng cáo, băng - rôn
109 Quyết định công nhận thẩm định, tái thẩm
định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ đạt
chuẩn đến 2 sao.
110 Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên

4

Sở Tài chính

3

Sở Tài chính

4
4

Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông

4
4

Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông

3

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Sở Thông tin và Truyền thông

3
3

Sở Tư pháp
Sở Tư pháp

3
3

Sở Tư pháp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch

3

3
3

3
3
3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
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đoàn, Hiệp hội) Thể dục Thể thao có phạm vi
hoạt động trong thành phố

111
112
113
114
115
116
117
118

119

120
121
122
123
124
125

126
127
128
129

130

Cấp mới, cấp lại biển hiệu cơ sở kinh doanh
du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch
cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Cấp Giấy xác nhận xe ô tô vận chuyển khách
du lịch
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Cấp giấy phép xây dựng công trình không
theo tuyến
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây
dựng
Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện
trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh
viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ
Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp
khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp
nhất, sáp nhập.
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám
đa khoa
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám
chuyên khoa
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn
trị y học cổ truyền
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám
chẩn đoán hình ảnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét
nghiệm
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch
vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo
nhiệt độ, đo huyết áp
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch
vụ làm răng giả
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch
vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch
vụ kính thuốc
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch
vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá,

3

lịch

3
3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng

3

Sở Xây dựng

3
3

Sở Xây dựng
Sở Xây dựng

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3
3

Sở Y tế
Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3
3
3
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131 trạm y tế cấp xã
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám
132 bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế khi thay đổi địa điểm
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám
133 bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của
134 Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy
phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm
quyền
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô
giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự
hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp
dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
135 thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư
nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác
đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép
hoạt động
136 Cấp giấy chứng nhận số nhà
137 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở
đô thị
138 Đăng ký thành lập hội
139 Cấp giấy chứng nhận số nhà
140 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở
đô thị
141 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
142 Gia hạn giấy phép xây dựng
143 Cấp lại bản chính giấy khai sinh
144 Đăng ký giải quyết mai táng phí và ưu đãi
giáo dục tại quận Hải Châu
145 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)
146 Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh
doanh
147 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh
doanh
148 Đăng ký hộ kinh doanh
149 Cấp giấy chứng nhận số nhà
150 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh
doanh
151 Đăng ký kinh doanh
152 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3

Sở Y tế

3
3

Huyện Hòa Vang
Quận Cẩm Lệ

3
3
3

Quận Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
Quận Hải Châu

3
3
3
3

Quận Hải Châu
Quận Hải Châu
Quận Hải Châu
Quận Hải Châu

3

Quận Hải Châu

3

Quận Hải Châu

3

Quận Hải Châu

3
3
3

Quận Hải Châu
Quận Hải Châu
Quận Hải Châu

3
3

Quận Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
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158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
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kinh doanh
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô
thị
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở
riêng lẻ đô thị
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở
riêng lẻ tại đô thị
Cấp xác nhận quy hoạch
Cấp giấy chứng nhận biển số nhà
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Cấp giấy chứng nhận biển số nhà
Cấp giấy chứng nhận biển số nhà (theo danh
sách phường)
Cấp giấy chứng nhận biển số nhà (cá nhân)
Cấp phép xây dựng
Cấp xác nhận quy hoạch
Gia hạn Cấp giấy phép xây dựng công trình,
nhà riêng lẻ tại đô thị
Đăng ký hộ kinh doanh
Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh
doanh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ KD
Thông báo tạm ngừng kinh doanh
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người
đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác
định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi
trường hợp
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Đăng ký cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác
thủy sản đối với tàu cá dưới 20 CV
Đăng ký cấp mới Giấy phép khai thác thủy
sản đối với tàu cá dưới 20 CV
Đăng ký gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản
đối với tàu cá dưới 20 CV
Đăng ký hộ kinh doanh
Cấp lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh
doanh
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ KD
Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ KD
Cấp xác nhận quy hoạch
Cấp giấy chứng nhận số nhà

3
3
3

Quận Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu

3

Quận Liên Chiểu

3

Quận Liên Chiểu

3
3
3
3
3

Quận Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
Quận Ngũ Hành Sơn
Quận Sơn Trà

3
3
3
3

Quận Sơn Trà
Quận Sơn Trà
Quận Sơn Trà
Quận Sơn Trà

3
3

Quận Sơn Trà
Quận Sơn Trà

3
3
3

Quận Sơn Trà
Quận Sơn Trà
Quận Sơn Trà

3

Quận Sơn Trà

3
3

Quận Sơn Trà
Quận Sơn Trà

3

Quận Sơn Trà

3

Quận Sơn Trà

3
3
3

Quận Thanh Khê
Quận Thanh Khê
Quận Thanh Khê

3
3
3
3

Quận Thanh Khê
Quận Thanh Khê
Quận Thanh Khê
Quận Thanh Khê
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 6793 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công
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 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
361/TTr-STTTT ngày 20 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mã số biên nhận hồ sơ
dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai
thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 4550/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ
tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
căn cứ Quyết định này thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6793/QĐ-UBND ngày03 tháng10 năm 2013
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Văn bản này quy định cấu trúc mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công tại các cơ
quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là
đơn vị) nhằm bảo đảm tính nhất quán, thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi, lưu trữ
thông tin dịch vụ công.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận huyện, phường, xã.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Mã số biên nhận hồ sơ là mã số được cấp cho tổ chức, công dân khi đăng ký
thực hiện một dịch vụ công. Ứng với mỗi hồ sơ chỉ có một mã số biên nhận duy nhất.
Với mã số này, tổ chức, công dân và cơ quan quản lý có thể tra cứu thông tin hồ sơ và
theo dõi kết quả xử lý hồ sơ.
CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ BIÊN NHẬN
Điều 4. Cấu trúc mã số biên nhận hồ sơ
Mã số biên nhận hồ sơ gồm 15 ký tự số và có cấu trúc như sau:
QQQQQ-DDD-NN-XXXXX
Trong đó:
- QQQQQ là Mã đơn vị, gồm 5 ký tự số;
- DDD là Mã dịch vụ, gồm 3 ký tự số;
- NN là Năm tiếp nhận hồ sơ, gồm 2 ký tự số;
- XXXXX là Số thứ tự hồ sơ, gồm 5 ký tự số.
Điều 5. Quy định về mã đơn vị
Mã đơn vị gồm 5 ký tự số. Trong đó:
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1. Đối với mã đơn vị của quận, huyện, phường, xã: Áp dụng theo bảng Danh
mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam được Thủ tướng chính phủ ban hành tại
Quyết định 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004. Riêng đối với mã quận,
huyện được bổ sung 2 ký tự “00” vào trước để bảo đảm độ dài đủ 5 ký tự. Danh sách
cụ thể mã đơn vị của quận, huyện, phường, xã tại Phụ lục 1 của Quy định này.
Các phòng ban trực thuộc quận, huyện sử dụng chung mã đơn vị của quận, huyện
chủ quản.
2. Đối với mã đơn vị của các Sở, Ban, ngành: Được quy định cụ thể cụ thể tại
Phụ lục 2 của Quy định này.
Các đơn vị trực thuộc của các Sở, Ban, ngành sử dụng chung mã đơn vị của cơ
quan chủ quản.
Điều 6. Quy định về mã dịch vụ
Mã dịch vụ gồm 3 ký tự số, quy định tăng dần tại mỗi đơn vị từ 001 đến 999.
Mã dịch vụ sẽ được Sở Nội vụ chủ động cấp phát cho tất cả các cơ quan, đơn vị để bảo
đảm tính đồng bộ trong việc quản lý và đơn giản hóa thủ tục đăng ký cấp mã số dịch
vụ hành chính công.
Điều 7. Quy định về năm tiếp nhận hồ sơ
Năm tiếp nhận hồ sơ là 2 ký tự số cuối cùng của năm hiện tại.
Điều 8. Quy định về số thứ tự hồ sơ
Số thứ tự hồ sơ gồm 5 ký tự số, tăng dần từ 00001 đến 99999, là số thứ tự biên
nhận hồ sơ cho mỗi loại dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị trong một năm
tài chính.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính của thành
phố thực hiện rà soát Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị để cấp mã số dịch
vụ công cho tất cả các cơ quan, đơn vị.
Hằng năm, nếu có sự thay đổi về thủ tục hành chính, Sở Nội vụ phối hợp với cơ
quan kiểm soát thủ tục hành chính đề xuất cấp mã dịch vụ công cho các cơ quan, đơn
vị tương ứng./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MÃ ĐƠN VỊ
DÀNH CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ
STT
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên đơn vị
Quận Liên Chiểu
Phường Hòa Hiệp Bắc
Phường Hòa Hiệp
Phường Hòa Khánh Bắc
Phường Hòa Khánh Nam
Phường Hòa Minh
Quận Thanh Khê
Phường Tam Thuận
Phường Thanh Khê Tây
Phường Thanh Khê Đông
Phường Xuân Hà
Phường Tân Chính
Phường Chính Gián
Phường Vĩnh Trung
Phường Thạc Gián
Phường An Khê
Phường Hòa Khê

Mã số đơn vị
00490
20194
20195
20197
20198
20200
00491
20203
20206
20207
20209
20212
20215
20218
20221
20224
20225

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quận Hải Châu
Phường Thanh Bình
Phường Thuận Phước
Phường Thạch Thang
Phường Hải Châu I
Phường Hải Châu II
Phường Phước Ninh
Phường Hòa Thuận Tây
Phường Hòa Thuận Đông
Phường Nam Dương
Phường Bình Hiên
Phường Bình Thuận
Phường Hòa Cường Bắc

00492
20227
20230
20233
20236
20239
20242
20245
20246
20248
20251
20254
20257
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13

Phường Hòa Cường Nam

20258

IV
1
2
3
4
5
6
7

Quận Sơn Trà
Phường Thọ Quang
Phường Nại Hiên Đông
Phường Mân Thái
Phường An Hải Bắc
Phường Phước Mỹ
Phường An Hải Tây
Phường An Hải Đông

00493
20263
20266
20269
20272
20275
20278
20281

V
1
2
3
4
VI
1
2
3
4
5
6

Quận Ngũ Hành Sơn
Phường Mỹ An
Phường Khuê Mỹ
Phường Hòa Quý
Phường Hòa Hải
Quận Cẩm Lệ
Phường Khuê Trung
Phường Hòa Phát
Phường Hòa An
Phường Hòa Thọ Tây
Phường Hòa Thọ Đông
Phường Hòa Xuân

00494
20284
20285
20287
20290
00495
20260
20305
20306
20311
20312
20314

VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII

Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Bắc
Xã Hòa Liên
Xã Hòa Ninh
Xã Hòa Sơn
Xã Hòa Nhơn
Xã Hòa Phú
Xã Hòa Phong
Xã Hòa Châu
Xã Hòa Tiến
Xã Hòa Phước
Xã Hòa Khương
Huyện Hoàng Sa

00497
20293
20296
20299
20302
20308
20317
20320
20323
20326
20329
20332
00498
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PHỤ LỤC 2
DANH MỤC MÃ ĐƠN VỊ
DÀNH CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tên đơn vị
Văn phòng UBND thành phố
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra thành phố
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Trung tâm xúc tiến đầu tư thành phố

Mã số đơn vị
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00014
00015
00016
00017
00018
00030
00031
00032
00033
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 6887/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ
thành lập tổ chức hành nghề công chứng 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 Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến
năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp
hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công
chứng, quản lý nhà nước về công chứng;
Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành
nghề công chứng đến năm 2020”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 328/STP-BTTP ngày
11 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí và cách thức thẩm
định hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, triển khai thực hiện Quyết
định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp
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
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
Tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập
tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6887 /QĐ-UBND
ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy định này quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ để cấp phép thành
lập tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Nguyên tắc thẩm định hồ sơ
1. Việc thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách
quan và đúng quy định của pháp luật.
2. Việc thẩm định, cấp phép thành lập các tổ chức hành nghề công chứng phải
phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm
2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg
ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ) theo từng giai đoạn và lộ trình quy hoạch.
3. Khuyến khích phát triển các văn phòng công chứng có nhiều công chứng viên.
Riêng 2 đơn vị quy hoạch (quận Hải Châu, quận Thanh Khê) chỉ tiếp nhận hồ sơ thành
lập tổ chức hành nghề công chứng khi có ít nhất 02 công chứng viên trở lên.
4. Trong 01 đợt tiếp nhận hồ sơ, mỗi công chứng viên hoặc nhiều công chứng
viên (hợp danh) chỉ được nộp 01 hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công chứng.
5. Hồ sơ được đề nghị xét chọn phải đạt từ 60 điểm trở lên trong tổng số 100
điểm và có số điểm cao nhất trong số hồ sơ đề nghị thành lập trong một đơn vị quy
hoạch (quận/huyện). Trường hợp có nhiều hồ sơ có số điểm bằng nhau, thì hồ sơ đề
nghị xét chọn sẽ theo các thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Hồ sơ có số điểm về công chứng viên cao hơn;
b) Hồ sơ có số điểm về tính khả thi cao hơn;

88

CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 23-11-2013

c) Hồ sơ có số điểm về trụ sở làm việc của tổ chức hành nghề công chứng cao
hơn.
6. Mỗi hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công chứng được tính điểm tối đa cho
03 công chứng viên.
7. Những trường hợp không được tính điểm:
a) Công chứng viên đã từng bị xử lý kỷ luật trong quá trình công tác mà chưa
được xóa kỷ luật theo quy định của pháp luật.
b) Công chứng viên đã bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ
sung tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên có thời hạn mà chưa được trả lại thẻ
công chứng viên.
Điều 3. Trách nhiệm của công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập tổ
chức hành nghề công chứng
Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức hành nghề công chứng
chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ và nộp kèm theo các giấy tờ chứng minh
về những nội dung trình bày trong Đề án thành lập tổ chức hành nghề công chứng.
Điều 4. Cơ cấu thang điểm
Việc chấm điểm hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức hành nghề công chứng dựa trên
8 tiêu chí đánh giá với số điểm tối đa của từng tiêu chí cụ thể như sau:
1. Loại hình tổ chức hành nghề công chứng, điểm tối đa là 5 điểm;
2. Số lượng công chứng viên, điểm tối đa là 8 điểm;
3. Kinh nghiệm của công chứng viên, điểm tối đa là 27 điểm;
4. Nhân sự cơ bản, điểm tối đa là 2 điểm;
5. Trụ sở làm việc của tổ chức hành nghề công chứng công chứng, điểm tối đa
là 14 điểm;
6. Tham gia Hội Công chứng, điểm tối đa là 1 điểm;
7. Khả năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng, điểm tối đa là 3 điểm
8. Tính khả thi của Đề án, điểm tối đa 40 điểm
Tổng số điểm của 8 tiêu chí là 100 điểm.
Chương II
NỘI DUNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
Điều 5. Tiêu chí về loại hình của tổ chức hành nghề công chứng (điểm tối
đa: 5 điểm)
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1. Tổ chức hành nghề công chứng do một công chứng viên thành lập, hoạt động
theo loại hình doanh nghiệp tư nhân đạt 0 điểm.
2. Tổ chức hành nghề công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập, hoạt
động theo loại hình công ty hợp danh đạt 5 điểm.
Điều 6. Tiêu chí về số lượng công chứng viên (điểm tối đa: 8 điểm)
1. Tổ chức hành nghề công chứng có 01 công chứng viên hành nghề đạt 0 điểm.
2. Tổ chức hành nghề công chứng có từ 02 công chứng viên trở lên hành nghề
đạt 4 điểm.
3. Cứ thêm mỗi công chứng viên là thành viên hợp danh được cộng 2 điểm, mỗi
công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng được cộng 1 điểm nhưng tối đa không
quá 4 điểm.
Điều 7. Tiêu chí về kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ công chứng của công
chứng viên (điểm tối đa: 27 điểm)
1. Có thời gian công tác pháp luật (2 điểm), trong đó:
a) Từ 5 năm đến 10 năm đạt 1 điểm
b) Trên 10 năm đạt 2 điểm
2. Có thời gian làm công tác nghiệp vụ công chứng tại các tổ chức hành nghề
công chứng trước khi bổ nhiệm công chứng viên (2 điểm), cụ thể:
a) Từ 1 năm đến 3 năm đạt 1 điểm
b) Từ 3 năm trở lên đạt 2 điểm
3. Công chứng viên đã từng hành nghề với tư cách công chứng viên (5 điểm),
trong đó:
a) Dưới 3 năm đạt 1 điểm
b) Từ 3 năm đến dưới 5 năm đạt 2 điểm
c) Từ 5 năm đến dưới 10 năm đạt 3 điểm
d) Từ 10 năm đến dưới 15 năm đạt 4 điểm
đ) Từ 15 năm trở lên đạt 5 điểm.
4. Kinh nghiệm về chuyên môn nghiêp vụ của mỗi Công chứng viên làm việc
theo chế độ hợp đồng được tính bằng một nửa số điểm của mỗi công chứng viên là
thành viên hợp danh quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này.
Điều 8. Tiêu chí về nhân sự cơ bản của tổ chức hành nghề công chứng (điểm
tối đa: 2 điểm)
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Tổ chức hành nghề công chứng dự kiến bố trí nhân sự hợp lý (chuyên viên nghiệp
vụ pháp luật, nhân viên kế toán, nhân viên văn thư lưu trữ…), đảm bảo tổ chức hành
nghề công chứng vận hành tốt khi đi vào hoạt động đạt 2 điểm,
Điều 9. Tiêu chí về trụ sở làm việc của tổ chức hành nghề công chứng (điểm
tối đa: 14 điểm)
1. Tính pháp lý của trụ sở làm việc (4 điểm), trong đó:
a) Trường hợp trụ sở thuộc sở hữu của tổ chức hành nghề công chứng đạt 4 điểm.
b) Trường hợp trụ sở thuê, mượn (4 điểm).
- Trường hợp trụ sở thuê, mượn có thời hạn 5 năm đạt 1,5 điểm.
- Trường hợp trụ sở thuê, mượn có thời hạn từ 5 năm trở lên đạt 2,5 điểm.
2. Vị trí trụ sở (2 điểm):
a) Đảm bảo khoảng cách hợp lý so với tổ chức hành nghề công chứng hiện tại
trên địa bàn đạt 1 điểm.
b) Thuận lợi cho việc liên hệ của người dân, tổ chức, không ảnh hưởng đến giao
thông đạt 1 điểm
3. Tổng diện tích sử dụng của trụ sở tổ chức hành nghề công chứng (3 điểm),
trong đó:
a) Diện tích dưới 100 m2 đạt 1 điểm;
b) Diện tích từ 100 m2 đến dưới 200 m2 đạt 2 điểm;
đ) Diện tích từ 200 m2 trở lên đạt 3 điểm.
4. Tổ chức, bố trí sử dụng trụ sở hợp lý, an toàn (5 điểm), cụ thể:
a) Bố trí các phòng làm việc của đơn vị khoa học, hợp lý, thuận lợi cho cá nhân,
tổ chức đến công chứng đạt 1 điểm
b) Bố trí diện tích giữ xe phù hợp (2 điểm), cụ thể:
- Diện tích giữ xe dưới 50 m2 đạt 1 điểm
- Diện tích giữ xe trên 50 m2 đạt 2 điểm
c) Bố trí kho lưu trữ hồ sơ công chứng phù hợp, dự kiến trang bị tủ, kệ và các
trang thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc lưu trữ hồ sơ công chứng an toàn đạt 1
điểm
d) Bố trí nhà vệ sinh phù hợp tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến công chứng
đạt 1 điểm.
Điều 10. Tiêu chí về tham gia Hội Công chứng (điểm tối đa: 1 điểm)
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Cam kết tự nguyện tham gia và trở thành hội viên của Hội Công chứng thành
phố Đà Nẵng đạt 1 điểm.
Điều 11. Khả năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng (điểm tối đa: 3
điểm), trong đó:
1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề công chứng có bằng cấp
hoặc giấy tờ chứng minh đã qua lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản trị đạt 1
điểm.
2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề công chứng từng có kinh
nghiệm quản trị tổ chức hành nghề công chứng (2 điểm), cụ thể:
a) Dưới 2 năm đạt 1 điểm.
b) Trên 2 năm đạt 2 điểm
Điều 12. Tính khả thi của Đề án (điểm tối đa: 40 điểm)
Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế, tổ chức hành nghề công chứng đảm bảo đầy
đủ các nội dung Đề án đã đặt ra. Ngoài ra Tổ Thẩm định còn xem xét và chấm điểm
các tiêu chí sau:
- Dự kiến cụ thể về nhân sự (22 điểm), bao gồm:
+ Chuyên viên nghiệp vụ pháp luật (12 điểm);
+ Nhân viên phụ trách kế toán (4 điểm);
+ Nhân viên phụ trách văn thư, lưu trữ (3 điểm);
+ Nhân viên phụ trách công nghệ thông tin (3 điểm).
- Dự kiến về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công chứng (6 điểm);
- Dự kiến về xây dựng website và ứng dụng công nghệ thông tin (3 điểm);
- Dự kiến về việc xây dựng quy trình nghiệp vụ công chứng và quy trình lưu trữ
hồ sơ công chứng (5 điểm);
- Độ tuổi của người đứng đầu tổ chức hành nghề công chứng (1 điểm).
- Kế hoạch triển khai các nội dung đã nêu tại Đề án thành lập tổ chức hành nghề
công chứng (3 điểm).
Chương III
CÁCH THỨC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
Điều 13. Tổ thẩm định hồ sơ
1. Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định thành lập và Quy chế làm việc
của Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức hành nghề công chứng.
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2. Nguyên tắc làm việc của Tổ thẩm định hồ sơ:
Các thành viên của Tổ thẩm định hồ sơ làm việc độc lập, căn cứ vào tiêu chí và
thang điểm nêu tại Chương II của Quy định này để thẩm định và chấm điểm từng hồ
sơ đề nghị thành lập tổ chức hành nghề công chứng.
Điều 14. Cách thức chấm điểm hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công
chứng
1. Điểm của từng hồ sơ được tính bằng cách lấy điểm bình quân của các thành
viên của Tổ thẩm định hồ sơ tham gia chấm điểm.
2. Việc thẩm định và chấm điểm hồ sơ phải được lập thành biên bản và có chữ
ký của các thành viên Tổ thẩm định.
3. Căn cứ vào kết quả thẩm định và số điểm của từng hồ sơ, Giám đốc Sở Tư
pháp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc cho phép thành lập tổ
chức hành nghề công chứng theo quy định pháp luật.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Khiếu nại, tố cáo
1. Người nộp hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức hành nghề công chứng có quyền
khiếu nại về việc từ chối cho phép thành lập tổ chức hành nghề công chứng khi có căn
cứ cho rằng việc từ chối đó là không đúng quy định pháp luật.
2. Người nộp hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức hành nghề công chứng có quyền tố
cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật và Quy định
này.
3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật
về khiếu nại, tố cáo.
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc phát
sinh, các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở
Tư pháp) để xem xét việc 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: 6942 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của UBND
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1516/TTr-STP ngày 03
tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà
Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 8430/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng
về việc Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa tại Văn
phòng UBND thành phố và Quyết định 8494/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010
của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Đề án Cải cách thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở ban ngành, thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 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

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6942 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013
của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
________

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy chế này quy định quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký,
trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là bộ phận tiếp nhận);
trách nhiệm của công chức, người lao động (gọi tắt là công chức) làm việc ở Bộ phận
tiếp nhận; mối quan hệ và trách nhiệm của các phòng, bộ phận, cá nhân có liên quan
trong quá trình thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại
Văn phòng UBND thành phố.
b) Danh mục thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành
phố Đà Nẵng:
STT
01

Cơ quan
nộp hồ sơ
Sở Xây
dựng

Danh mục thủ tục hành chính
Lĩnh vực Quy
hoạch

- Phê duyệt Đồ án quy hoạch vùng.
- Phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây
dựng đô thị.
- Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiêt xây
dựng tỉ lệ 1/2000, 1/500.

Sở Xây
dựng, Sở
Giao thông
vận tải

Lĩnh vực Xây
dựng

- Phê duyệt Đồ án quy hoạch theo tiến độ
của UBND thành phố.
- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán
công trình.
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- Phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế
kỹ thuật.
Lĩnh vực Xây
dựng

02

03

04

05

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Trung tâm
Xúc tiến
đầu tư

Sở Công
thương

Sở Ngoại
vụ

Lĩnh vực Đầu
tư

Lĩnh vực Đầu
tư

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả
lựa chọn nhà thầu.
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án
đầu tư trong nước (Nằm ngoài các KCN và
KCX…).
- Cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho các
chi nhánh, văn phòng đại diện; của các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
hoạt động tại thành phố Đà Nẵng.
- Phê duyệt các khoản viện trợ phi chính
phủ nước ngoài.
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án
đầu tư 100% vốn nước ngoài, liên doanh,
hợp đồng hợp tác kinh doanh của các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi tắt là
FDI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ngoài Khu công nghiệp...)
- Điều chỉnh GCN đầu tư đối với dự án đầu
tư 100% vốn nước ngoài, liên doanh, hợp
đồng hợp tác kinh doanh của các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi tắt là
FDI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(ngoài Khu công nghiệp...)
- Quản lý sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp.

Lĩnh vực Quản
lý công nghiệp - Phê duyệt dự toán di dời máy móc, thiết
bị … các công trình công nghiệp.
Lĩnh vực
Ngoại vụ

- Giải quyết thủ tục xuất cảnh cho cán bộ,
công chức, viên chức đi công tác nước
ngoài.
- Cấp phép cho các cơ quan, đơn vị tổ chức
Hội nghị, hội thảo có nhân tố nước ngoài
(hội nghị quốc tế).
- Hồ sơ về quản lý Hội : Thành lập Hội; Phê
duyệt điều lệ Hội; Cho phép đổi tên Hội;
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Cho phép chia tách, sáp nhập, hợp nhất,
giải thể Hội.

Lĩnh vực Nội
vụ
06

Sở Nội vụ

- Hồ sơ về Cán bộ - Công chức: Tiếp nhận
bố trí công tác theo chính sách thu hút
nguồn nhân lực.
- Thành lập, chấm dứt họat động của Chi
nhánh, VPĐD các cơ quan đơn vị của tổ
chức hành chính, sự nghiệp công lập, các
hội thuộc bộ, ngành TW và các địa phương
khác trên địa bàn thành phố.
- Khen thưởng đột xuất.

Lĩnh vực Thi
đua khen
thưởng

- Khen thưởng chuyên đề.
- Khen thưởng thường xuyên.
- Hiệp y khen thưởng.
- Hộ tịch.

07

08

Sở Tư pháp

Sở Lao
động
Thương
binh và Xã
hội

Lĩnh vực Tư
pháp

- Quốc tịch.

Lĩnh vực dạy
nghề

- Công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu
trưởng Trường Cao đẳng nghề, trung cấp
nghề; GĐ các TT dạy nghề.
- Thành lập TT dạy nghề công lập, tư thục
do địa phương quản lý.
- Thành lập Trường Trung cấp nghề công
lập, tư thục do địa phương quản lý
- Cấp GCN đăng ký hoạt động dạy nghề
trình độ trung cấp và sơ cấp nghề.
- Xếp hạng cơ sở dạy nghề công lập.

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho đối
tượng chính sách.
- Trợ cấp thường xuyên đối với người có
Lĩnh vực người công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo
có công
có hoàn cảnh khó khăn.
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Lĩnh vực Lao
động tiền
lương và bảo
hiểm xã hội

Lĩnh vực Văn
hóa
09

Sở Văn hóa
thể thao và
du lịch

Lĩnh vực Thể
thao
Lĩnh vực Du
lịch

10

- Hỗ trợ kinh phí nâng cấp nghĩa trang, mộ
liệt sĩ và XD nhà bia.
- Hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng
chính sách.
- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng
chính sách.
- Thẩm định điều kiện dừng đóng bảo biểm
xã hội bắt buộc
- Đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ
trong năm.
- Thành lập Cơ sở Bảo trợ xã hội.
- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng
bảo trợ xã hội.
- Cấp phép tổ chức lễ hội.
- Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật
tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa
phương.
- Cấp giấy phép cho đơn vị biểu diễn nghệ
thuật ở nước ngoài.
- Cấp giấy phép công diễn tại địa phương
cho các tổ chức.
- Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp cho các tổ chức, cá nhân địa
phương khác đến.
- Cấp Giấy phép thành lập CLB thể dục thể
thao.
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh họat động thể dục thể thao cho Câu
lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
- Xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch, tuyến
du lịch cấp địa phương.

Sở Tài
- Cấp, Đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
Nguyên
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố
Môi trường Đà Nẵng.
- Đăng ký đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các cơ quan
báo chí, xuất bản thuộc Trung ương và địa phương khác đặt
tại thành phố Đà Nẵng.
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11

12

Sở Thông
tin và
truyền
thông

- Thủ tục chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc
chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện của các cơ quan
báo chí, xuất bản thuộc Trung ương và địa phương khác đặt
tại thành phố Đà Nẵng.

Sở Khoa - Cho phép tổ chức Trung ương và địa phương khác đặt văn
học và công phòng đại diện/chi nhánh hoặc thay đổi, tạm ngừng, chấm
nghệ
dứt tại thành phố Đà Nẵng

c) Ngoài Tờ trình (hoặc văn bản đề nghị) của cơ quan trình, các bộ phận cấu
thành thủ tục hành chính khác được thực hiện theo quy định tại Bộ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan tương ứng đã được Chủ tịch UBND
thành phố công bố.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Công chức Văn phòng UBND thành phố;
b) Các phòng, bộ phận thuộc Văn phòng UBND thành phố;
c) Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
được quy định tại Quy chế này.
Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo
cơ chế Một cửa
1. Bộ phận tiếp nhận thuộc Phòng Hành chính – Tổ chức, do Chánh Văn phòng
UBND thành phố thành lập, bao gồm Tổ trưởng và 02 Tổ viên, có nhiệm vụ thực hiện
Đề án cải cách kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng
UBND thành phố.
2. Bộ phận tiếp nhận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Văn phòng
Uỷ ban nhân dân thành phố; chịu sự quản lý về hành chính của Trưởng phòng Hành
chính – Tổ chức. Tổ trưởng có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả và
những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho lãnh đạo Văn phòng UBND
thành phố để chỉ đạo, xử lý.
Chương II
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA
Điều 3. Tiếp nhận hồ sơ
1. Các Tổ chức, đơn vị trực tiếp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc
các lĩnh vực đơn vị mình quản lý tại Bộ phận Tiếp nhận.
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2. Cách thức tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận:
a) Giải thích, hướng dẫn để các tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định về
thành phần hồ sơ đối với từng loại thủ tục hành chính cụ thể;
b) Tiếp nhận, ký nhận đối với các hồ sơ hợp lệ.
3. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ:
a) Công chức tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho người nộp hồ sơ bổ sung theo
nguyên tắc hướng dẫn đầy đủ một lần;
b) Đối với những hồ sơ phức tạp thì yêu cầu phòng chuyên môn cùng phối hợp
tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các tổ chức, đơn vị ;
c) Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận nhưng phòng chuyên môn chuyển lại, thông
báo chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận liên hệ sở, ban, ngành đề nghị
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu do lỗi chủ quan của công chức tiếp nhận thì công chức
tiếp nhận phải nhận lỗi với các tổ chức, đơn vị khi đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Điều 4. Chuyển và xử lý hồ sơ:
1. Hồ sơ phải được chuyển giao ngay trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc kế
tiếp (đối với hồ sơ nhận sau 17h00) đến Phòng chuyên môn liên quan (kèm theo Phiếu
chuyển hồ sơ).
2. Phòng chuyên môn phân công công chức xử lý hồ sơ theo nhiệm vụ được phân
công phụ trách. Trước thời hạn trả kết quả ít nhất 02 (hai) ngày làm việc, công chức xử
lý lập Phiếu trình kèm dự thảo văn bản kết quả xử lý trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh
đạo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Điều 5. Quy định về Phiếu chuyển hồ sơ
Phiếu chuyển hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận lập theo mẫu màu đỏ (có mẫu đính
kèm), ghi đầy đủ thông tin quy định, được đính kèm theo hồ sơ trong suốt quá trình
giải quyết và được trả lại cho Bộ phận tiếp nhận để lưu trữ.
Điều 6. Trả kết quả giải quyết hồ sơ
1. Sau khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt kết quả giải quyết, Bộ phận tiếp
nhận thực hiện các công việc sau:
a) Chuyển Bộ phận Văn thư làm thủ tục phát hành văn bản và nhân bản theo quy
định. Bộ phận văn thư lưu giữ bản chính (bản chữ ký tươi);
b) Chuyển Phòng chuyên môn 01 bản chính để cán bộ công chức thực hiện việc
lập hồ sơ công việc;
c) Trả kết quả giải quyết cho sở, ban, ngành theo đúng thời hạn quy định tại Quy
chế này.
2. Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, đơn vị đến nhận
kết quả giải quyết. Nếu quá hạn thời hạn nhận kết quả, các tổ chức, đơn vị không đến
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nhận văn bản, Bộ phận tiếp nhận chuyển văn bản cho bộ phận văn thư để gửi văn bản
qua đường bưu điện.
3. Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở giải quyết, phòng chuyên môn dự thảo văn
bản trả lời, nêu rõ lý do và trình lãnh đạo UBND thành phố trong vòng 02 (hai) ngày
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận. Việc trả lại hồ sơ trong
trường hợp này được tính là một lần giải quyết theo quy định.
4. Sơ đồ Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế Một cửa

Tổ chức,
đơn vị

(1)
(7)

(2)

Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả

Phòng
Chuyên môn

(6)

Phòng HCTC (BP Văn
thư)

(3)

(5)

Lãnh đạo UBND
thành phố

(4)

Lãnh đạo Văn
phòng UBND

: Quy trình tiếp nhận và chuyển hồ sơ
: Quy trình xử lý và trả kết quả giải quyết
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
VÀ PHÒNG CHUYÊN MÔN
Điều 7. Trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận
1. Bộ phận tiếp nhận được quan hệ trực tiếp với các Phòng chuyên môn của Văn
phòng, giao hồ sơ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết hồ sơ, báo cáo lãnh đạo
Văn phòng về những tồn tại, vướng mắc.
2. Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đơn vị được thực hiện bằng Phiếu biên nhận hoặc
ký sổ giao nhận hồ sơ (theo thoả thuận giữa 2 bên giao nhận). Khi nhận hồ sơ phải
kiểm tra đầy đủ về chủng loại, số lượng hồ sơ theo quy định. Chỉ được nhận hồ sơ đầy
đủ thủ tục hợp lệ, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ đó và chịu trách nhiệm
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bảo quản hồ sơ theo quy định; không được để thất lạc, mất mát. Nếu để xảy ra mất mát,
thất lạc thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật và chịu các
hình thức kỷ luật.
3. Đăng ký hồ sơ vào cơ sở dữ liệu thông qua phần mềm Hệ thống quản lý văn
bản và hồ sơ công việc của Văn phòng UBND thành phố.
4. Chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ đã nhận đến các Phòng chuyên môn theo đúng
quy trình, thời gian. Khi chuyển hồ sơ, tài liệu phải lập Phiếu chuyển (theo mẫu quy
định của Văn phòng). Có trách nhiệm rà soát, đôn đốc, phối hợp với các Phòng chuyên
môn để giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, đơn vị theo đúng thời gian quy định.
5. Hướng dẫn, giải thích các yêu cầu về thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết, thời
gian giải quyết theo quy định của Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một
cửa cho tổ chức, đơn vị một cách tận tình, chu đáo với thái độ tôn trọng, trên tinh thần
phục vụ tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất. Nghiêm cấm công chức tiếp nhận hồ sơ
có thái độ đối xử không tốt với tổ chức, đơn vị hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ mà không
có lý do chính đáng.
6. Niêm yết công khai các nội dung hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục
hành chính; thời gian giải quyết các hồ sơ công việc thuộc trách nhiệm của Văn phòng
UBND thành phố tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận.
7. Tổ chức việc trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, đơn vị theo đúng thời
hạn đã ghi trong Phiếu biên nhận.
Đối với các hồ sơ không đủ cơ sở giải quyết được thực hiện theo khoản 3, điều
6 của Quy chế này.
8. Phối hợp cùng với công chức cập nhật các thông tin về hồ sơ, về quá trình
luân chuyển hồ sơ theo hệ thống phần mềm của Văn phòng.
Điều 8. Trách nhiệm của Phòng chuyên môn:
1. Tiếp nhận hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận chuyển đến. Trường hợp công chức
theo dõi công việc đi vắng thì Trưởng phòng phải đảm nhiệm hoặc phân công cho công
chức khác thực hiện.
2. Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND thành phố hướng
giải quyết các hồ sơ, văn bản theo đúng quy định đối với từng loại công việc theo chức
năng được giao (Lưu ý: các văn bản trình lãnh đạo phải có ý kiến thống nhất của Trưởng
phòng).
3. Chủ động giải quyết và phối hợp các Phòng chuyên môn khác thuộc Văn
phòng hoặc các cơ quan liên quan xử lý hồ sơ, công việc theo đúng thời gian, trình tự
quy định.
4. Báo cáo đề xuất lãnh đạo Văn phòng những yêu cầu phối hợp với các cơ quan
liên quan khác trong quá trình xử lý công việc.
5. Nhận lại kết quả phối hợp từ các Phòng chuyên môn khác của Văn phòng,
hoặc của các cơ quan liên quan khác để tổng hợp và trình lãnh đạo Văn phòng quyết
định.
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6. Giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo
Văn phòng UBND thành phố về kết quả giải quyết do Phòng đề xuất.
7. Nhận văn bản từ bộ phận tiếp nhận (kết quả giải quyết) và lập hồ sơ công việc,
lưu trữ theo đúng quy định.
8. Chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các công việc
đã giải quyết xong nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo
cáo lãnh đạo Văn phòng xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
9. Các Phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả trong quá trình giải quyết công việc.
10. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của cơ quan trong quá trình giải
quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa.
Điều 9. Cơ sở vật chất
Bố trí phòng làm việc cho Bộ phận tiếp nhận với trang bị phương tiện làm việc
đầy đủ, rộng rãi, có nơi tiếp đón khách đến làm việc; sắp xếp sơ đồ, vị trí làm việc
thuận lợi, giải quyết công việc theo phương pháp liên hoàn, khép kín, tạo mọi sự thuận
lợi cho tổ chức, đơn vị.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Bộ phận tiếp nhận thực hiện chế độ báo cáo công tác hàng tháng, hàng
quý, 6 tháng, hàng năm theo Báo cáo công tác cải cách hành chính của Văn phòng.
Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Văn phòng những biện pháp, giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.
Bộ phận tiếp nhận và các tập thể, cá nhân có liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được khen thưởng; cá nhân, tập thể vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
Điều 11. Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Văn phòng có trách nhiệm tạo điều
kiện, phối hợp với Bộ phận tiếp nhận thực hiện tốt Quy chế này.
Điều 12. Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm phổ biến, triển khai, thực
hiện Quy chế này đến các phòng, bộ phận thuộc Văn phòng. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vấn đề phát sinh, cần sửa đổi, bổ sung, Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm chủ
trì, phối hợp với các phòng, bộ phận có liên quan tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Văn
phòng UBND thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù
hợp./.
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 14 /CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2013
CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn
cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thời gian qua, mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung cũng
như thành phố Đà Nẵng nói riêng có nhiều khó khăn, phức tạp, tuy nhiên, hoạt động du
lịch thành phố Đà Nẵng đã đạt được kết quả khả quan, lượng khách du lịch tiếp tục
tăng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đến Đà Nẵng giai đoạn 20042013 là 19%, trong đó khách quốc tế tăng 13%, khách nội địa tăng 21%. Tốc độ tăng
trưởng tổng thu du lịch giai đoạn 2004-2013 là 24%. Trong 9 tháng đầu năm 2013,
tổng lượt khách tham quan du lịch Đà Nẵng đạt 2.541.000 lượt khách, tăng 19,6%, trong
đó khách quốc tế đạt 555.000 lượt, tăng 16,5 %, khách nội địa ước đạt 1.985.500 lượt
tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2012.
Thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành
phố, trung tâm du lịch mang tầm cỡ khu vực và xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố
môi trường đến năm 2020, Đà Nẵng đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, cả về sản
phẩm và cơ sở vật chất chuyên ngành du lịch theo hướng chất lượng cao phục vụ du
khách; tình hình an ninh trật tự ngày càng ổn định, môi trường được cải thiện, thu hút
nhiều khách du lịch trong và ngoài nước; đã từng bước khẳng định được vị trí trung tâm
du lịch của miền Trung và cả nước.
Tuy đạt được kết quả khả quan trên nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục
để du lịch phát triển bền vững. Một trong các mặt hạn chế đó là về môi trường du lịch
tại một số điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố còn có những bất cập, hiện
tượng đeo bám chèo kéo khách du lịch, buôn bán hàng rong, ăn xin trá hình vẫn còn xảy
ra, môi trường du lịch biển chưa đồng bộ, nếp sống văn hóa văn minh đô thị chưa thật
sự đi vào đời sống nhân dân đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố Đà
Nẵng.
Nhằm phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, phát triển du lịch gắn với
gìn giữ và bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân
thiện và an toàn là yếu tố hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài, Chủ tịch UBND
thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương triển khai thực
hiện các nhiệm vụ sau:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực theo dõi, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo về
công tác bảo đảm an ninh trật tự, môi trường du lịch, chống đeo bám, chèo kéo khách
du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
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- Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình hoạt động du lịch (lịch đón khách tàu
biển, các đoàn khách du lịch đến tham quan...) cho các đơn vị và địa phương liên quan
nhằm đảm bảo phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật trự, an toàn cho du
khách.
- Tổ chức cung cấp thông tin du lịch cho khách bằng nhiều hình thức; Chỉ đạo
Trung tâm hỗ trợ du khách tăng cường công tác thông tin cho du khách, phối hợp với
các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết ý kiến phản hồi của du khách.
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du
lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch. Tổ chức các lớp tập huấn văn minh du lịch
cho toàn thể cán bộ, nhân viên, các đơn vị, cá nhân phục vụ khách du lịch trên địa bàn
thành phố.
- Chủ trì và phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT), các đài
truyền hình xây dựng các chương trình về công tác đảm bảo giữ gìn môi trường du lịch.
- Đảm bảo công tác cứu hộ, không để xảy ra tình trạng chết đuối đối với nhân
dân và du khách khi tham quan, vui chơi, giải trí và tắm biển.
- Chỉ đạo các khu, điểm du lịch hoàn thành 100% nhà vệ sinh đạt chuẩn trong
năm 2013 và lắp đặt bảng nội quy bảo vệ môi trường.
2. Công an thành phố Đà Nẵng:
- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các ngành liên quan chủ động
phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại đến tính
mạng, tài sản của khách du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi
dụng du lịch nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự
làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch.
- Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài điều khiển phương tiện vi
phạm luật giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cá nhân người Việt Nam cho
người nước ngoài thuê, mượn ô tô, xe gắn máy tham gia giao thông không đảm bảo
điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các khu vực, tuyến đường trung tâm thành phố,
các điểm du lịch, các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm mua sắm, các khu vực công
cộng, những khu vực có nguy cơ xảy ra mất an toàn cho du khách, đặc biệt khi vào
những ngày lễ, tết, những ngày tổ chức đón khách du lịch tàu biển tham quan thành
phố nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử phạt các trường hợp bán hàng rong, đeo
bám, chèo kéo khách du lịch, taxi dù, xe thồ, xích lô đón khách không đúng quy định.
- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, phường (xã) chủ động điều tra và phối hợp
với các cơ quan liên quan tiến hành xử phạt nghiêm minh các đối tượng tham gia đeo
bám, chèo kéo khách du lịch.
- Chỉ đạo lực lượng công an, cảnh sát có liên quan đến hoạt động du lịch có thái
độ ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, tổ chức các lớp tập huấn về “Nụ
cười thân thiện” cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ đơn vị.
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3. Sở Giao thông Vận tải:
- Chỉ đạo lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng taxi tranh giành,
ép giá, nâng giá, đi không đúng hành trình; tăng cường công tác thanh kiểm tra xe vận
chuyển khách du lịch tại các sân bay, nhà ga, bến cảng; xử lý nghiêm các phương tiện
vận chuyển khách du lịch không có biển hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”, lái xe và
nhân viên phục vụ trên xe không có “Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch”.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các quy định về công tác đảm bảo an toàn
giao thông đường bộ, đường thủy nội địa…, tăng cường kiểm tra đăng kiểm các loại
phương tiện phục vụ khách du lịch.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà ga, bến tàu,
cảng biển, bến xe tăng cường các phương tiện kỹ thuật, hỗ trợ thông tin, nhân lực phục
vụ du khách và tăng cường đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại khu vực này.
4. Sở Công Thương:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý thị
trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, không niêm yết giá và không
bán theo giá niêm yết, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an
toàn thực phẩm.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận để tổ chức các lớp tập huấn văn minh
thương mại cho các đối tượng là hộ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, các cửa hàng kinh doanh buôn bán tiến
hành niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.
- Phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai đăng ký cam kết không để xảy
ra tình trạng chèo kéo, buôn bán hàng rong kết hợp ăn xin trá hình xảy ra trong các cơ
sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng ăn uống, cơ sở du lịch và các địa điểm công cộng trên
địa bàn thành phố.
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chỉ đạo Tổ thường trực xử lý thông tin về người lang thang xin ăn phối hợp với
các đơn vị chức năng ngăn chặn, xử lý đối với người đánh giày, bán sách, báo, bán vé
số dạo, bán hàng rong, ăn xin trá hình trên một số tuyến đường đã bị cấm theo Quyết
định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 26/5/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.
- Có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng ăn xin trá hình, lợi dụng, chèn ép,
lừa đảo khách du lịch.
- Rà soát, phân loại, hỗ trợ tạo việc làm cho những đối tượng có hoàn cảnh khó
khăn đang kiếm sống bằng nghề bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, ăn xin trá hình
... trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn thành phố, trong đó chú trọng xử lý rác
thải tại các bãi biển du lịch; các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
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- Phát động, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai cuộc vận động toàn dân
hưởng ứng giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp gắn với bảo vệ môi trường du lịch thành
phố Đà Nẵng.
- Kiểm tra toàn bộ nhà vệ sinh công cộng trên toàn thành phố, có kế hoạch sửa
chữa, nâng cấp đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ phục vụ người dân và du khách.
7. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo hướng dẫn tăng cường hoạt động thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh
ở các phường xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của
người dân, cộng đồng góp phần cải thiện môi trường du lịch.
8. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:
- Chỉ đạo các Tổ chuyên trách trật tự du lịch triển khai thực hiện các nhiệm vụ
giữ gìn môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, kiên quyết xử lý
những trường hợp vi phạm theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, đặc
biệt phải coi nhiệm vụ giữ gìn môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du
khách là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.
- Phân công, bố trí các lực lượng thường xuyên tại các khu, điểm du lịch, các
tuyến đường chính, các địa điểm vui chơi, giải trí, mua sắm phục vụ khách du lịch.
- Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện công tác vận động, tuyên truyền không để tình
trạng “cò giá”, đeo bám, chèo kéo khách; vận động, tạo điều kiện các đối tượng này
chuyển đổi ngành nghề.
- Triển khai tuyên truyền đến thôn và tổ dân phố để phổ biến chủ trương của
UBND thành phố Đà Nẵng về văn hóa, văn minh đô thị; phát động toàn dân thực hiện
ra quân làm vệ sinh môi trường vào các ngày chủ nhật, khơi thông cống rãnh, mương
nước tại các khu dân cư.
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự du lịch
trên địa bàn quản lý của mình. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước
UBND thành phố Đà Nẵng nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, đeo bám, chèo
kéo khách du lịch tại địa bàn quản lý.
9. Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an
thành phố Đà Nẵng
- Xây dựng chương trình tuyên truyền thường kỳ với nội dung giáo dục ý thức
cộng đồng, người dân về văn hóa, văn minh đô thị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ
gìn môi trường du lịch, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nếp
sống văn minh đô thị, xây dựng thành phố thành điểm đến thân thiện, mến khách.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phóng sự, các bài viết biểu
dương những hành vi đẹp và phê phán các hành vi tiêu cực liên quan đến môi trường
du lịch, an ninh trật tự, nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân,
đồng thời góp phần chấn chỉnh, hạn chế tối đa tình trạng trên.
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10. Đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng
những phóng sự tuyên truyền về xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, các bài viết biểu
dương hoặc phê phán các hành vi vi phạm nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong
quần chúng nhân dân.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các đoàn
thể cùng phối hợp với chính quyền các cấp để vận động toàn dân tham gia thực hiện
đảm bảo môi trường du lịch phát triển bền vững, an ninh trật tự đảm bảo góp phần xây
dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND
các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ vào cuối quý, giữa năm, cuối
năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch để tổng hợp báo cáo UBND thành phố ./.
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 15/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ
Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai
Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kế
Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây viết tắt
là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng
02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
Nghị định số 79/2013/NĐ-CP có tác động đến mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đến
công tác thống kê như thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê và sử dụng
thông tin thống kê... Vì vậy, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải được phổ biến về tầm
quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, qua đó tăng
cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập,
tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và
kịp thời.
Để Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các
ngành, tổ chức, các đoàn thể, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân, Chủ tịch UBND
thành phố chỉ thị:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Cục Thống kê thành phố,
Chi cục Thống kê các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định
số 79/2013/NĐ-CP đến các tổ chức, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức
có liên quan nhằm góp phần tích cực vào việc quản lý công tác thống kê.
2. Chủ tịch UBND các quận, huyện:
a) Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Nghị định số
79/2013/NĐ-CP để không ngừng nâng cao nhận thức việc chấp hành pháp luật về thống
kê đến các đơn vị phòng, ban của quận, huyện và UBND các xã, phường trên địa bàn;
b) Xây dựng kế hoạch cụ thể và định kỳ báo cáo với UBND thành phố (thông qua
Cục Thống kê) về việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của
các đối tượng báo cáo Thống kê, báo cáo Tài chính theo quy định của pháp luật.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin, truyền
thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, nội dung của Nghị định
số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm được, hiểu rõ
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của các cơ quan, tổ
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chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; phổ
biến và sử dụng thông tin thống kê.
4. Cục Thống kê thành phố:
a) Chủ trì, phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Sở
Thông tin và Truyền thông, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP
trên địa bàn thành phố;
b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện trong việc
cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện
Nghị định số 79/2013/NĐ-CP theo quy định của pháp luật;
c) Xây dựng kế hoạch và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số
79/2013/NĐ-CP về việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê trên điạ bàn theo quy định
của Luật Thống kê với UBND thành phố;
d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình
hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBND thành phố.
Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND
các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

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

Số: 16 /CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản
và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động
khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, công tác
quản lý nhà nước về khoáng sản của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện, phường, xã đã đi dần vào nề nếp. Công tác giám sát các hoạt động thăm
dò, khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là giám sát, ngăn chặn khai thác khoáng sản
trái phép được thực hiện tương đối tốt do có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, công tác thực hiện pháp
luật về khoáng sản trên địa bàn thành phố vẫn còn những hạn chế, cụ thể: tại một số
mỏ, chủ đầu tư còn khai thác ngoài diện tích cho phép, chưa tuân thủ nghiêm quy trình
khai thác mỏ; tại một số địa phương, một số tổ chức, cá nhân còn lợi dụng việc cải tạo,
hạ thấp cao trình để khai thác khoáng sản, không có giấy phép của Ủy ban nhân dân
thành phố; công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong
việc kiểm tra, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép có lúc, có nơi chưa đồng đồng
bộ, thiếu kiên quyết chưa nghiêm; việc tuyên truyền pháp luật về khoáng sản chưa được
quán triệt thường xuyên đến tận các tổ chức, cá nhân, do vậy, hiệu quả thực thi pháp
luật chưa cao.
Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động
khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ
thị:
1. Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện
Luật khoáng sản năm 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012
của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, các văn
bản pháp luật liên quan về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng
sản; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý thăm dò,
khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố; ngăn chặn kịp thời các hành vi thăm dò,
khai thác khoáng sản trái phép.
2. Việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản phải tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định của pháp luật hiện hành; phải phù hợp quy hoạch đã được Ủy ban nhân
dân thành phố phê duyệt, phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn trong
khai thác, vận hành máy móc thiết bị... theo các quy định hiện hành, tuân thủ nghiêm
ngặt quy định về môi trường trong khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản.
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3. Trường hợp cải tạo mặt bằng, hạ thấp cao trình, hoặc nạo vét hồ, đầm kênh,
mương, sông, biển kết hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản đi tiêu thụ phải được Uỷ
ban nhân dân thành phố đồng ý bằng văn bản.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng
3 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản liên quan, tình hình thực tế trên địa bàn
thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, hoặc ban hành theo thẩm
quyền văn bản quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa
bàn thành phố; ra văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các quy định về
thăm dò, khai thác khoáng sản, để các tổ chức, cá nhân thực hiện.
- Rà soát lại các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp
phép của Ủy ban nhân dân thành phố được quy định tại khoản 2, Điều 82 Luật Khoáng
sản năm 2010.
- Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khoanh định khu vực cấm và
tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại khoản 5 Điều 28 và điểm b khoản
1 Điều 81 Luật Khoáng sản năm 2010.
- Căn cứ tình hình thực tế của thành phố, đề xuất khoanh định khu vực có khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi
trường xem xét, công bố theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Nghị định 15/2012/NĐCP ngày 09 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Khoáng sản.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan rà soát lại các
mỏ đang có giấy phép hoạt động khoáng sản, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
quy trình khai thác, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn lao động, ảnh hưởng xấu đến
an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trường hợp nghiêm trọng, đề xuất Ủy ban nhân dân
thành phố xem xét thu hồi giấy phép khai thác.
- Phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có khoáng
sản giám sát, kiểm tra hoạt động khoáng sản trái pháp luật. Tổ chức tuyên truyền pháp
luật về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đến các
cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, tổng hợp tình hình
quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản hàng năm, hoặc đột
xuất khi cần, xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin ý
kiến chỉ đạo giải quyết.
5. Sở Công Thương, Sở Xây dựng:
Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc thẩm định thiết kế cơ sở
đối với Dự án đầu tư công trình mỏ, hoặc Báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình mỏ đối
với các mỏ không phải lập dự án đầu tư công trình mỏ theo quy định. Kiểm tra, giám
sát thực hiện thiết kế mỏ khi mỏ đã đi vào hoạt động.
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6. Sở Giao thông vận tải:
Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện:
- Khảo sát, quy hoạch các địa điểm nạo vét, khai thác cát sỏi sông phù hợp với
luồng giao thông đường thuỷ nội địa;
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền khai thác, vận chuyển cát, sỏi
sông đăng ký, đăng kiểm phương tiện theo quy định;
- Giám sát, kiểm tra các phương tiện khai thác khoáng sản, đảm bảo không vi
phạm các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ.
7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về an toàn lao
động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động
khoáng sản trên địa bàn thành phố.
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham gia trong việc khoanh định
khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng.
9. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành và địa phương
liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách để cùng với các nguồn thu khác được trích lại
của đơn vị theo quy định, đảm bảo cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố.
10. Công an thành phố:
- Chủ động phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng
cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái
phép, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi
trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh, phòng
chống tội phạm trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng
vật liệu nổ, hoá chất trái phép để khai thác khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
xã hội.
11. Cục Thuế thành phố:
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận,
huyện rà soát các đơn vị khai thác khoáng sản, yêu cầu nộp đúng, nộp đủ các khoản
thuế, các khoản thu khác liên quan thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp
luật về thuế. Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về quản lý
thuế.
12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
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- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân
hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền
cấp phép; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố
xử lý kịp thời các sai phạm theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản; giải quyết
hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác
khoáng sản trên địa bàn theo thẩm quyền.
- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các bộ phận liên quan theo dõi,
tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt
động khoáng sản trên địa bàn cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo
Uỷ ban nhân dân thành phố.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng
sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để truy
quét, ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sản trái phép.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố; nếu để xẩy ra các hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản
khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực
hiện./.
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản
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