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

      
       UỶ BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   Số: 44/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  18 tháng 12 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ 
 thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; 

Xét Tờ trình số 11469/TTr-SXD ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Xây dựng 

về việc ban hành Quy định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở 

cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ý kiến thẩm định dự thảo 

văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 3523/STP-XDKTVB ngày 19 tháng 10 năm 

2018 và trên cơ sở kết luận của UBND thành phố tại phiện họp thường kỳ UBND thành 

phố ngày 20 tháng 11 năm 2018 theo Thông báo số 318/TB-VP ngày 23 tháng 11 năm 

2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Quy định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán 
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 
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STT 

 
Loại công trình 

Đơn giá 
(đồng/m2 

sàn) 
1 Nhà 1 tầng, tường bao xây, mái lợp tôn 2.270.000 

 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, hiên đúc, mái lợp tôn thì 
phần nhà tính theo đơn giá 2.270.000 đồng/m2 XD, phần 
hiên đúc tính theo đơn giá 4.140.000 đồng/m2XD 

 

2 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái lợp ngói 2.890.000 
 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, hiên đúc, mái lợp ngói thì 

phần nhà tính theo đơn giá 2.890.000 đồng/m2 XD, phần 
hiên đúc tính theo đơn giá 4.140.000 đồng/m2XD 

 

3 
 

Nhà 1 tầng, tường gạch chịu lực, mái BTCT  4.140.000 

4 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây 
gạch, sàn gỗ, mái lợp tôn 

3.700.000 

5 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây 
gạch, sàn gỗ, mái lợp ngói 

4.030.000 

6 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây 
gạch, sàn gỗ, mái BTCT 

4.370.000 

7 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây 
gạch, sàn BTCT , mái lợp tôn 

4.300.000 

8 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây 
gạch, sàn BTCT , mái lợp ngói 

4.600.000 

9 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây 
gạch; sàn, mái BTCT  

4.970.000 

10 Nhà  từ 3 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường 
bao xây gạch; sàn BTCT, mái lợp tôn  

5.150.000 

11 Nhà  từ 3 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường 
bao xây gạch; sàn BTCT, mái lợp ngói  

5.550.000 

12 Nhà  từ 3 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường 
bao xây gạch; sàn, mái BTCT 

5.880.000 

 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12 /2018 

 Điều 3. Giao Sở Xây dựng, Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới ban 
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hành theo Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện việc tính giá bán nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 Điều 4.Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở:Xây 
dựng, Tài chính, tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám 
đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng; Chủ tịch Hội đồng xác định giá bán 
nhà ở cũ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                         KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
                                                                                                               Nguyễn Ngọc Tuấn 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 45 /2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 27 tháng  12  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định chi tiết một số nội dung 
 về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 46/2015NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 
2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 11585/TTr-SXD ngày 
12 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết một số nội dung 
về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  07   tháng  01    năm 
2018. Bãi bỏ các Quyết định: số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của 
UBND thành phố về ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng, số 23/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố 
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về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 
2012;  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ban, 
ngành thành phố; Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp 
Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan có liên 
quan; các chủ đầu tư, các  tổ chức,  hộ gia đình, cá nhân liên quan đến hoạt động xây 
dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP 
 XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  45/2018/QĐ-UBND ngày 27 / 12 /2018   
của Ủy ban nhân dân 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) Quy định này quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến công tác cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Quy định này không áp dụng đối với các dự án có vị trí xây dựng nằm trong 
phạm vi đường bộ đang khai thác thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở 
Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các cơ quan cấp giấy phép xây dựng; 

b) Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công 
trình; tổ chức tư vấn xây dựng, thi công xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan 
đến công tác cấp giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Nguyên tắc cấp giấy phép xây dựng 
1. Phù hợp điều kiện cấp Giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 91, Điều 

92, Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014. 
2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trong đô thị tại khu vực chưa có quy 

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị 
thì điều kiện cấp Giấy phép xây dựng áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng. 

3. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đánh giá công trình đủ điều kiện cấp phép 
xây dựng căn cứ trên ý kiến kết luận của các cơ quan có thẩm quyền tại các văn bản 
trong hồ sơ. Cơ quan phát hành văn bản phải chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-59-2015-nd-cp-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx
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lĩnh vực do mình quản lý, cơ quan cấp giấy phép xây dựng chỉ kiểm tra sự thống nhất 
về nội dung giữa các văn bản trong hồ sơ, không thẩm định lại tính hợp pháp của các 
văn bản đó. 

4. Công trình được cấp phép xây dựng trên cơ sở đối chiếu với các chỉ tiêu quy 
hoạch kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch phê duyệt. Trường hợp 
có thay đổi một trong các chỉ tiêu chính: mật độ xây dựng, số tầng, công năng sử dụng 
công trình, khoảng lùi, tăng số lượng căn hộ (đối với công trình có chức năng ở) thì 
Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Xây dựng để điều chỉnh các chỉ tiêu trước 
khi làm thủ tục cấp phép xây dựng. 

5. Đối với các công trình, dự án vi phạm trật tự xây dựng thì việc xử lý vi phạm 
và cấp giấy phép xây dựng công trình, dự án thực hiện theo đúng phân cấp và đúng 
quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND thành phố 
xem xét, quyết định. 

6. Trường hợp công trình đề nghị cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa: Đối với công 
trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, không 
đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng, khi cải tạo, sửa chữa thì cơ quan cấp giấy phép 
xây dựng chỉ giải quyết khi công trình xây dựng đã được tổ chức có đủ điều kiện năng 
lực theo quy định đánh giá, kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở thiết kế cải tạo, 
sửa chữa công trình. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Thẩm quyền cấp và phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, 
cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng sau 
đây: 

a) Công trình cấp I, cấp II.  
b) Công trình tôn giáo. 
c) Công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng 

đã được xếp hạng. 
d) Công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị có yêu cầu cao 

về kiến trúc cảnh quan (12 tuyến đường) gồm: Nguyễn Tất Thành, Như Nguyệt, Bạch 
Đằng, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa - 
Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Điện Biên Phủ, Duy Tân.  

đ) Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn từ hai (02) quận, huyện trở lên. 
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g) Công trình xây dựng nằm trong cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn thành phố. 

h) Công trình xây dựng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông. 
i) Công trình xây dựng thuộc Danh mục nhà có giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa 

phải bảo tồn được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. 
2. UBND các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp III; công 

trình xây dựng cấp IV; Nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu 
vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 
này. 

3. Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cấp giấy 
phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo đúng quy 
định, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

4. Xác định thẩm quyền trong trường hợp đặc biệt: 
a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác 

nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án được xác 
định theo công trình có cấp cao nhất. 

b) Trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép xây 
dựng sửa chữa, cải tạo làm thay đổi quy mô công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép 
xây dựng được xác định theo quy mô công trình mới. 

c) Trường hợp có mâu thuẫn giữa các tiêu chí để xác định thẩm quyền cấp, điều 
chỉnh giấy phép xây dựng thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 

d) Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, 
gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. 

đ) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây 
dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quyết định 
thu hồi giấy phép xây dựng. 

Điều 4. Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng 
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo từng trường hợp thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.  

2. Tùy thuộc quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình, 
điều kiện cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng cần phải có các tài 
liệu khác theo quy định của pháp luật liên quan, một số trường hợp cụ thể như sau: 

a) Công trình tượng đài, tranh hoành tráng: Phải có văn bản chấp thuận của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các công trình quy định tại Khoản 2, Điều 27 
Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; 
Văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao đối với các công trình còn lại. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2016/TT-BXD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=113/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản 
xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 
Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; 

b) Công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh khi tiến hành sửa 
chữa, cải tạo công trình: Phải có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao đối 
với di tích cấp thành phố; Văn bản chấp thuận của Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy 
định của Luật Di sản văn hóa và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

Đối với công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng 
xấu đến di tích, phải có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao đối với di tích 
cấp thành phố; Văn bản chấp thuận của Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định tại 
Điều 15 Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa.  

c) Công trình quảng cáo quy định tại Khoản 2, Điều 31 Luật Quảng cáo năm 
2012: Phải có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao về sự cần thiết xây dựng 
và quy mô công trình (đối với các bảng quảng cáo chưa có trong quy hoạch quảng cáo 
được UBND thành phố phê duyệt); trường hợp thuê đất hoặc công trình để quảng cáo 
thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc bản sao hợp đồng thuê công trình. 

Đối với công trình Quảng cáo nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ 
của Quốc lộ: Phải có văn bản chấp thuận của Tổng cục đường bộ Việt Nam theo quy 
định tại Thông tư số: 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số: 35/2017/TT-BGTVT ngày 
09/10/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

d) Công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông: trước 
khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng, một số thủ tục liên quan thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm 
định các hoạt động liên quan đến đê điều 

đ) Công trình quy định tại phụ lục II, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng theo quy 
định mà có nhu cầu sử dụng tiếp, khi thực hiện cải tạo, sửa chữa: Phải có kết quả kiểm 
tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình theo quy định. 

e) Công trình có đặc thù phải quản lý giới hạn độ cao: Thực hiện theo quy định 
hiện hành của UBND thành phố về việc quy hoạch tổng thể chiều cao xây dựng khu 
vực Nam Sân bay thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và quy hoạch chung tỷ lệ 1/25.000 
quy hoạch bề mặt giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không khu vực thành phố Đà 
Nẵng. Trường hợp xây dựng công trình có chiều cao lớn hơn so với các quy định nêu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=113/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2012/TT-BVHTT%C4%90L&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2011/TT-BNNPTNT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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trên phải thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của 
Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản 
lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (phải có văn bản chấp thuận độ cao công trình của 
Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam). 

g) Công trình xây dựng trong phạm vi cho phép thuộc vành đai an toàn các kho 
đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ được quy định tại Nghị 
định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, bảo 
vệ hành lang an toàn kho và các quy định khác có liên quan: Phải có văn bản chấp 
thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 148/2006/NĐ-CP; 
Thông tư số 25/2008/TT-BQP ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP. 

h) Công trình xây dựng có ảnh hưởng đến công trình quốc phòng và khu quân 
sự: trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng, một số thủ tục liên quan thực hiện theo 
quy định tại Điều 16 Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (ban hành 
kèm theo Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ). 

i) Công trình hạ tầng giao thông đấu nối với Quốc lộ: Phải có văn bản thỏa thuận 
của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường ra vào công trình vào Quốc lộ theo 
quy định tại Thông tư số: 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số: 35/2017/TT-BGTVT ngày 
09/10/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

k) Công trình Tôn giáo, tín ngưỡng phải có văn bản chấp thuận của Ban Tôn 
giáo- Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (trừ những công trình được công nhận là di tích 
lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh) 

3. Các giấy tờ, tài liệu chứng minh công trình đáp ứng được các điều kiện cấp 
giấy phép xây dựng quy định tại Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Luật Xây dựng 
2014; một số trường hợp cụ thể như sau: 

a) Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các 
dự án, công trình quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 
31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy 
chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy (Phụ 
lục IV - Danh mục dự án, công trình do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy). 

b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác 
nhận chủ đầu tư đã đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đối với các dự án, công trình thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường, 
đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy 
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=32/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=148/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=148/2006/N%C4%90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=25/2008/TT-BQP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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c) Kết quả thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng đối với 
các công trình xây dựng quy định tại Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

d) Bản vẽ tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc phương án tuyến được chọn đối 
với công trình xây dựng theo tuyến. 

4. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Thực hiện theo Nghị định 
53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về 
đất đai để cấp giấy phép xây dựng. 

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn 
trong điều này có sự thay đổi bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm 
pháp luật mới. 

Điều 5. Giấy phép xây dựng có thời hạn 
Thực hiện theo Điều 94 Luật xây dựng 2014 và Điều 14 Thông tư 15/2016/TT-

BXD ngày 30/6/1016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây 
dựng.  

  
Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng 
1. Sở Xây dựng: 
a) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. 
b) Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng tại các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên 
địa bàn thành phố. 

2. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: 
a) Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại Điều 3 Quy định này 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm quyền 
đã quy định; tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
theo đúng quy định của Luật Xây dựng 2014 và các quy định pháp luật hiện hành khác; 
niêm yết công khai các điều kiện, quy trình, thủ tục, thời gian cấp giấy phép xây dựng 
tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. 

b) Xây dựng mới hoặc điều chỉnh bộ thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy 
phép xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện 

c) Báo cáo định kỳ (6 tháng, 12 tháng) hoặc đột xuất về công tác cấp giấy phép 
xây dựng thuộc thẩm quyền về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
thành phố và Bộ Xây dựng theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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d) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ về giấy phép xây dựng theo đúng 
quy định của pháp luật.   

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, ngành thành phố 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án, công trình thuộc diện phải lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra quá trình thi công đối với 
dự án, công trình thuộc diện phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước và xả nước 
thải vào nguồn nước. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc thực hiện 
nghĩa vụ tài chính về đất của chủ đầu tư. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao: 
a) Chủ trì tham mưu cho UBND thành phố lấy ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. 
b) Cung cấp cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng danh mục các di tích đã được 

xếp hạng và phạm vi, ranh giới các khu vực bảo vệ của từng di tích. 
c) Tham gia ý kiến theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng. 
d) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc thanh tra các công trình xây dựng là di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh. 
3. Sở Giao thông vận tải: 
a) Tham gia ý kiến theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng. 
b) Cung cấp cho cơ quan cấp phép xây dựng, chủ đầu tư những quy định của 

pháp luật liên quan về hành lang bảo vệ công trình đường bộ, đường sắt thuộc thẩm 
quyền quản lý khi được đề nghị. 

4. Công an thành phố Đà Nẵng:  
a) Tham gia ý kiến vào phương án, hồ sơ thiết kế phòng cháy và chữa cháy khi 

được yêu cầu. 
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy 

định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc diện phải 
thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy. 

5. Sở Nội vụ: 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân 

dân các quận huyện xem xét, đào tạo, bổ sung, kiện toàn, nâng cao năng lực của cán 
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bộ, công chức quản lý và cấp giấy phép xây dựng, cán bộ, công chức quản lý trật tự 
xây dựng trên địa bàn thành phố. 

b) Tham gia ý kiến đối với việc cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín 
ngưỡng, công trình phụ trợ xây dựng trên đất tôn giáo, công trình xây dựng khác sử 
dụng cho mục đích tôn giáo. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
a) Cung cấp hồ sơ quy hoạch chỉ giới thoát lũ và phạm vi bảo vệ đê điều cho các 

cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 
b) Hướng dẫn, thỏa thuận, cung cấp thông tin về lĩnh vực đê điều, phòng chống 

thiên tai cho các cơ quan cấp giấy phép xây dựng và chủ đầu tư khi được đề nghị. 
7. Sở Tài chính: 
a) Chủ trì hướng dẫn các cơ quan cấp giấy phép xây dựng tổ chức thực hiện thu 

lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 
b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Đà Nẵng  kiểm 

tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của chủ đầu tư. 

 8. Trong thời gian 5 ngày làm việc đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời 
hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu 
trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. 

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã 
1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp giấy phép xây dựng. 
2. Tiếp nhận thông báo khởi công của chủ đầu tư theo quy định; kiểm tra, xác 

nhận công trình đã đủ điều kiện khởi công. Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh thông 
báo khởi công nếu chưa đủ điều kiện. Lập hồ sơ trích ngang các công trình xây dựng 
trên địa bàn để theo dõi, quản lý. 

3. Thường xuyên phổ biến nội dung Quy định này và các quy định của Pháp luật 
liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc cung cấp 
các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 
định và các tài liệu khác có liên quan của dự án khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây 
dựng. 
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2. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu thi công 
xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 108 Luật Xây dựng 2014. 

3. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nếu chủ đầu tư điều chỉnh thiết 
kế nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây dựng thì phải thông 
báo bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp quận, 
huyện về việc điều chỉnh thiết kế để quản lý, theo dõi theo quy định. 

4. Khi thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào 
sử dụng, ngoài các nội dung đã quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn, 
chủ đầu tư và các nhà thầu phải đánh giá về nội dung thi công xây dựng công trình 
đúng theo giấy phép xây dựng. 

5. Tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng trên địa bàn 
thành phố và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng: 
Trách nhiệm của Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát thi công xây dựng và Nhà thầu 

thi công xây dựng thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 
6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.  

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 11. Điều khoản thi hành 
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, 

xã và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện nội dung của 
Quy định này. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc thay đổi 
về pháp lý liên quan đến nội dung Quy định này trong lĩnh vực mình quản lý thì các 
Sở, Ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã có trách 
nhiệm khẩn trương thông báo và đề xuất biện pháp giải quyết gửi Sở Xây dựng để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ       
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  
Số: 46/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  27 tháng  12  năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 

 Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ 
về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 80/2014/NĐ-
CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9570/TTr-SXD ngày 16  
tháng 10  năm 2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý thoát nước và 
xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
 Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 
 
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2019 
và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 
33/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 ban hành Quy định về quản lý, vận 
hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và 
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sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
ban hành theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây 
dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH 

Quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  46  /2018/QĐ-UBND 

ngày  27 tháng  12 năm 2018  của Ủy 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 quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô 

thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và 
xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; 
tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải là các hoạt động về quy hoạch, thiết 
kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. 

2. Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là dịch vụ thoát nước) là các 
hoạt động về quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước 
mưa, nước thải và xử lý nước thải theo các quy định của pháp luật. 

3. Chi phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là chi phí dịch vụ thoát 
nước) là các chi phí để thực hiện các nhiệm vụ thu gom, tiêu thoát nước mưa và thu 
gom, xử lý nước thải tại khu vực có dịch vụ thoát nước. 

4. Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là giá dịch vụ thoát nước) 
là toàn bộ chi phí sản xuất được tính đúng, tính đủ và mức lợi nhuận hợp lý cho một 
mét khối nước thải (1m3) để thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải. 

5. Đơn vị quản lý thoát nước là Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các 
đơn vị được UBND thành phố phân cấp, phân công nhiệm vụ quản lý hệ thống thoát 
nước theo quy định. 
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6. Đơn vị thoát nước là tổ chức cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống 
thoát nước theo hợp đồng quản lý vận hành. 
 7. Hộ thoát nước bao gồm các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khu công nghiệp xả nước mưa, nước thải vào hệ thống 
thoát nước. 
 8. Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các 
hoạt động của con người xả vào hệ thống thoát nước hoặc ra môi trường. 
 9. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người 
như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân. 
 10. Hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt 
là hệ thống thoát nước đô thị) là bộ phận của kết cấu hạ tầng đô thị để thu gom, vận 
chuyển, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống úng ngập và xử lý nước thải, bao gồm:  
 a) Toàn bộ mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa 
nước, hồ ao thu nước, các công trình đầu mối như trạm bơm, cửa xả và các bộ phận 
công trình phụ trợ như giếng kiểm tra, hố ga, cửa thu nước. 
 b) Hệ thống thu gom nước thải, trạm (nhà máy) xử lý nước thải. 
 c) Những công trình phụ trợ như đường quản lý quanh hồ, đường quản lý dọc 
hai bên bờ kênh mương thoát nước. 
 11. Điểm đấu nối là các điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát 
nước. 
 12. Điểm xả là nơi xả nước ra môi trường của hệ thống thoát nước hoặc các hộ 
thoát nước đơn lẻ. 
 13. Nguồn tiếp nhận là một bộ phận của môi trường bao gồm: các nguồn nước 
chảy thường xuyên hoặc định kỳ như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, nước ngầm, biển. 
 14. Cống bao là tuyến cống chính có các giếng tách nước thải để thu gom toàn 
bộ nước thải khi không có mưa và một phần nước thải đã hòa trộn khi có mưa trong hệ 
thống thoát nước chung từ các lưu vực khác nhau và vận chuyển đến trạm bơm hoặc 
trạm xử lý nước thải. 
 Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước 
 1. Quản lý quy hoạch xây dựng phát triển hệ thống thoát nước. 
 2. Quản lý khai thác, duy trì thường xuyên hệ thống thoát nước. 
 3. Xử lý thoát nước và ngập úng. 
 4. Xử lý sự cố công trình thoát nước. 
 5. Đấu nối thoát nước. 
 6. Quản lý dữ liệu thoát nước và tài sản hệ thống thoát nước. 
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 7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm công trình thoát nước. 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Mục 1  

QUẢN LÝ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC  

 

 Điều 4. Nguyên tắc quản lý xây dựng công trình thoát nước 

 1. Tất cả các dự án, công trình thoát nước đều phải được thẩm định, xét duyệt 
trên cơ sở quy hoạch chiều cao và thoát nước thành phố và các đồ án quy hoạch chiều 
cao thoát nước của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định 
của Nhà nước. 

 2. Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (giao 
thông, thủy lợi, cấp nước, thông tin liên lạc...) phải đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống 
thoát nước có liên quan và được Sở Xây dựng xem xét, thống nhất bằng văn bản trước 
khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 3. Khi cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt 
là công trình giao thông có liên quan đến hệ thống thoát nước thì Chủ đầu tư phải có 
phương án bảo đảm thoát nước bình thường và có nghĩa vụ cải tạo, phục hồi hoặc xây 
dựng mới đồng bộ các hạng mục công trình thoát nước có liên quan theo quy hoạch. 

 4. Trong quá trình thi công công trình thoát nước, đơn vị thi công phải áp dụng 
các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; không ảnh hưởng đến thoát nước, 
vệ sinh môi trường, gây ngập úng; không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ 
thuật khác lân cận. 

 5. Đơn vị quản lý thoát nước, đơn vị thoát nước có quyền và nghĩa vụ tham gia 
giám sát quá trình xây dựng các công trình thoát nước của các dự án đầu tư xây dựng 
các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan.  

 6. Đơn vị quản lý thoát nước, đơn vị thoát nước có quyền từ chối nhận bàn giao 
công trình thoát nước nếu chất lượng xây dựng công trình và điều kiện vận hành khai 
thác, sử dụng không bảo đảm theo quy định. 

 Điều 5. Bàn giao công trình thoát nước đưa vào quản lý, sử dụng 

 1. Công trình thoát nước trước khi bàn giao đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng 
phải được tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định hiện hành và 
được đơn vị quản lý thoát nước theo phân cấp kiểm tra, xác nhận bằng văn bản công 
trình đảm bảo điều kiện đưa vào vận hành, khai thác sử dụng. 
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 2. Khi bàn giao toàn bộ hoặc bộ phận công trình thoát nước, Chủ đầu tư phải bàn 
giao hồ sơ hoàn công thành phần như sau: 
 a) Bàn giao cho quản lý thoát nước: Bản vẽ hoàn công, các văn bản pháp lý có 
liên quan, kèm theo đĩa mềm ghi nội dung bản vẽ hoàn công, thuyết minh hoàn công. 
 b) Bàn giao cho đơn vị thoát nước: Toàn bộ hồ sơ hoàn công, bao gồm bản vẽ 
hoàn công, hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng, quy trình hướng dẫn vận hành, 
bảo trì công trình, kèm theo đĩa mềm ghi các nội dung hồ sơ hoàn công. 
 3. Việc bảo hành công trình thoát nước phải được thực hiện theo quy định về 
bảo hành công trình xây dựng của Nhà nước. 
 

Mục 2 
 QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ DUY TRÌ THƯỜNG XUYÊN  

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

Điều 6. Nội dung quản lý chung hệ thống thoát nước 
1. Đơn vị quản lý thoát nước, đơn vị thoát nước chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống 

thoát nước, kiểm tra đảm bảo điều kiện vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện những 
hư hỏng, sự cố công trình thoát nước, có phương án sửa chữa và tiến hành sửa chữa 
theo quy định hoặc báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 
 2. Đơn vị quản lý thoát nước, đơn vị thoát nước có trách nhiệm quản lý tài sản 
thuộc hệ thống thoát nước theo phân cấp quản lý, bao gồm:  
 a) Lập danh mục tài sản được giao quản lý. 
 b) Tổ chức bảo vệ tài sản được giao quản lý. 
 c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản. 
 d) Lập kế hoạch bảo trì công trình, thay thế và mua sắm trang thiết bị mới. 

 3. Đơn vị quản lý thoát nước, đơn vị thoát nước xây dựng và thường xuyên cập 
nhật cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước đô thị, phục vụ công tác quản lý, vận hành và 
phát triển hệ thống thoát nước đô thị theo quy định tại Mục 6 Quy định này. 

 

Điều 7. Nội dung quản lý hệ thống thoát nước mưa 
1. Quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu 

nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa khu vực, các kênh mương thoát nước chính, 
hồ điều hoà nước mưa, chống úng ngập, các trạm bơm... các van ngăn triều (nếu có) 
đến các điểm xả ra môi trường. 

2. Các tuyến cống, mương, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo 
đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu nước 
mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng 
lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo. 
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3. Thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật 
quản lý, vận hành theo quy định. 

4. Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực, đầu tư xây dựng 
từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa. 

Điều 8. Nội dung quản lý hệ thống thoát nước thải 
1. Quản lý hệ thống thoát nước thải bao gồm quản lý các điểm đấu nối, các tuyến 

cống thu gom, các tuyến cống dẫn nước đến nhà máy xử lý nước thải và từ nhà máy 
xử lý nước thải đến các điểm xả ra môi trường. Nội dung quản lý thoát nước thải bao 
gồm: 

a) Định kỳ kiểm tra độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống 
để lập kế hoạch nạo vét, sửa chữa, bảo trì cống và công trình trên mạng lưới; 

b) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, đề xuất các biện pháp thay 
thế, sửa chữa mạng lưới thoát nước và các công trình trên mạng lưới; 

c) Thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước thải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật 
quản lý, vận hành theo quy định; 

d) Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực. 
2. Trường hợp hệ thống thoát nước chung thì việc quản lý hệ thống thoát nước 

đô thị được thực hiện như quy định tại Điều 7 và khoản 1 Điều này. 

Điều 9. Nội dung quản lý hệ thống hồ điều hòa 
1. Quản lý hệ thống hồ điều hòa trong hệ thống thoát nước nhằm điều hòa nước 

mưa, đồng thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái kết hợp làm nơi vui chơi giải trí, 
nuôi trồng thủy sản theo quy định. 

2. Kiểm soát các hành vi xả nước thải sinh hoạt và nước thải sinh ra trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ trực tiếp vào hồ điều hòa. 

3. Kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng hồ điều hoà vào các mục đích khác 
nhau được cấp có thẩm quyền cho phép (vui chơi giải trí, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch...) 
tuân thủ theo các quy định để bảo đảm chức năng điều hoà nước mưa và môi trường. 

4. Duy trì mực nước ổn định của hồ điều hòa, bảo đảm tốt nhiệm vụ điều hòa 
nước mưa và các yêu cầu khác. 

5. Định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ và bờ hồ. 
6. Lập quy trình quản lý, các quy định khai thác, sử dụng hồ điều hòa. 

Điều 10. Nội dung quản lý các công trình đầu mối 
1. Vận hành các trạm bơm, tuyến ống áp lực, nhà máy xử lý nước thải, các điểm 

xả ra môi trường tuân thủ các quy trình vận hành, bảo trì đã được phê duyệt. 
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2. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối bảo đảm khả năng 
hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa và kế hoạch 
phát triển. 

 Điều 11. Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước 

 Khi tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước phải đảm bảo các nguyên 
tắc sau: 
 1. Thực hiện các biện pháp cần thiết như đặt tín hiệu, biển báo công trình... để 
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 
 2. Chất thải nạo vét phải để vào thùng kín, không rò rỉ ra ngoài và vận chuyển 
đưa ra bãi thải trong ngày. Nghiêm cấm để chất thải qua đêm trên đường phố. 
 3. Vận chuyển chất thải bằng phương tiện chuyên dùng, không được để chất thải 
rơi vãi khi lưu thông trên đường giao thông công cộng. 
 4. Nạo vét đến đâu, phải tiến hành đậy đan, chèn khít mạch hệ thống thoát nước 
đến đó. Không được để miệng cống, hố ga hở qua đêm. 
 5. Trước khi tiến hành nạo vét phải lập kế hoạch cụ thể về thời gian thi công, 
biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; gửi đơn 
vị quản lý giao thông theo phân cấp (Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, Công ty Quản lý cầu đường...) để phối hợp quản lý, theo dõi quá trình thực hiện. 

 
Mục 3  

XỬ LÝ THOÁT NƯỚC NGẬP ÚNG   
 

 Điều 12. Phân công trách nhiệm xử lý ngập úng 
1. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc đã có quy hoạch 

chi tiết được duyệt nhưng chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật (bao gồm hệ thống thoát 
nước) và các khu vực dân cư hiện trạng được quy hoạch giữ lại chỉnh trang nhưng chưa 
có hệ thống thoát nước: Đơn vị quản lý thoát nước theo phân cấp chủ trì triển khai thực 
hiện xử lý ngập úng. 

2. Đối với khu vực các dự án đang được triển khai đầu tư xây dựng dở dang: 
Chủ đầu tư (hoặc điều hành dự án) có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện 
thực hiện giải pháp xử lý ngập úng trong phạm vi dự án đơn vị đang điều hành và các 
khu vực lân cận bị ảnh hưởng thoát nước do triển khai dự án. 

3. Đối với khu vực các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, bàn giao đưa vào 
sử dụng hệ thống thoát nước và các khu vực dân cư hiện trạng đã có hệ thống thoát 
nước đang được quản lý, vận hành: Đơn vị thoát nước chủ động phối hợp với UBND 
quận, huyện thực hiện xử lý ngập úng. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất báo 
cáo đơn vị quản lý thoát nước theo phân cấp để kiểm tra, xử lý theo quy định. 
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 Điều 13. Nội dung xử lý ngập úng 

 1. Xử lý ngập úng đô thị phải dựa trên điều kiện hiện trạng hệ thống thoát nước 
đô thị, đồng thời phải xét đến yếu tố quy hoạch phát triển của hệ thống thoát nước trong 
tương lai, đảm bảo hiệu quả xử lý trước mắt và lâu dài, phù hợp với quy hoạch đô thị 
và tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng. 

 2. Hàng năm, trước mùa mưa bão, các đơn vị theo phân công trách nhiệm quy 
định tại Điều 12 Quy định này phải tổ chức rà soát, kiểm tra các điểm ngập úng và có 
khả năng phát sinh ngập úng, chủ động xử lý hoặc báo cáo cơ quan quản lý có thẩm 
quyền phương án xử lý ngập úng để kịp thời có kế hoạch và triển khai công tác phòng 
chống ngập úng, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng đô thị gây ra. 

 3. Các đơn vị thoát nước phải tổ chức theo dõi kết quả thực hiện xử lý ngập úng, 
đánh giá hiệu quả của việc xử lý ngập úng và đề xuất các giải pháp khắc phục, bổ sung 
cần thiết để nâng cao hiệu quả xử lý ngập úng. 
 

Mục 4  
XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC 

 

 Điều 14. Sự cố công trình thoát nước phải được xử lý kịp thời, đảm bảo hạn chế 
đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản (nếu có), đảm bảo thoát nước, an toàn 
giao thông, vệ sinh môi trường; đồng thời phải được giám định, điều tra (nếu có), xác 
định nguyên nhân gây ra sự cố, xử lý trách nhiệm của các bên liên quan (nếu có). 

 Ngay sau khi sự cố công trình thoát nước xảy ra, đơn vị thoát nước phải chủ 
động thực hiện các biện pháp khắc phục, dọn dẹp mặt bằng trong thời gian sớm nhất 
có thể nhằm đảm bảo an toàn giao thông đồng thời với quá trình xử lý sự cố công trình 
thoát nước. 
 

 Điều 15. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý sự cố công trình thoát nước 

 Đơn vị thoát nước được giao nhiệm vụ quản lý thoát nước chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị liên quan, tổ chức xử lý sự cố công trình thoát nước công cộng theo nguyên 
tắc, nội dung, trình tự sau đây: 

1. Nguyên tắc xử lý sự cố công trình thoát nước: 

a) Báo cáo sự cố và phối hợp giải quyết sự cố đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, 
đúng trình tự quy định. 

b) Khẩn trương, kịp thời khắc phục sự cố và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể 
tiếp tục xảy ra do sự cố. 

c) Đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ nguyên nhân sự cố để xử lý dứt điểm 
sự cố và xác định đối tượng chịu trách nhiệm (nếu có). 

2. Báo cáo sự cố công trình thoát nước: 
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a) Ngay sau khi xảy ra sự cố đối với công trình thoát nước, bằng phương pháp 
nhanh nhất đơn vị thoát nước phải báo cáo tóm tắt về sự cố (địa điểm, thời điểm xảy ra 
sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố, tình hình thiệt hại, đánh giá sơ bộ nguyên nhân, 
đề xuất biện pháp khắc phục) đến Ủy ban nhân dân phường/xã nơi xảy ra sự cố và Sở 
Xây dựng thành phố. 

b) Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố đối với công trình thoát nước, đơn 
vị thoát nước báo cáo về sự cố bằng văn bản với các thông tin quy định tại Điểm a 
Khoản 2 Điều 15, gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng thành phố. 

3. Giải quyết sự cố công trình thoát nước: 
a) Đối với sự cố không gây ảnh hưởng đến người, tài sản, đơn vị thoát nước phải: 
- Báo cáo tóm tắt về sự cố theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 15 ngay sau 

khi xảy ra sự cố công trình thoát nước. 
- Chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết và lập 

hồ sơ sự cố trước khi khắc phục. 
- Khẩn trương huy động con người, thiết bị thực hiện các biện pháp khắc phục 

sự cố. 
- Báo cáo sự cố theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15, đồng thời báo cáo 

kết quả xử lý sự cố. 
b) Đối với sự cố ảnh hưởng đến người và tài sản, đơn vị thoát nước phải: 
- Báo cáo tóm tắt về sự cố theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 15 ngay sau 

khi xảy ra sự cố công trình thoát nước. 
- Chủ động phối hợp UBND phường/xã, Công an phường/xã nơi xảy ra sự cố, 

người (trong trường hợp có khả năng ký xác nhận) và chủ tài sản bị ảnh hưởng thực 
hiện: chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết và lập hồ 
sơ sự cố; lập Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: địa điểm, thời điểm 
xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; tình trạng công trình thoát nước khi xảy 
ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố. 

- Khẩn trương huy động con người, thiết bị thực hiện các biện pháp kịp thời để 
bảo đảm an toàn đối với người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể 
tiếp tục xảy ra; khắc phục sự cố. 

- Báo cáo sự cố theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15, đồng thời báo cáo 
kết quả xử lý sự cố. 

c) Các trường hợp khác trong xử lý sự cố công trình thoát nước: 
- Trong trường hợp cần phải giải quyết ngay để bảo vệ tính mạng con người, bảo 

vệ tài sản và đảm bảo giao thông: Đơn vị thoát nước chụp ảnh, quay phim hiện trạng 
sự cố, thu thập đầy đủ chứng cứ, ghi chép tư liệu cần thiết để xác định nguyên nhân 
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gây ra sự cố; khẩn trương tiến hành biện pháp thu dọn hoặc chống dựng lại, hạn chế, 
ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra do sự cố và thực hiện giải quyết sự cố 
theo quy định nêu trên. 

- Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức liên quan không phối hợp thực hiện: 
Đơn vị thoát nước liên hệ đường dây nóng của Hội đồng nhân dân thành phố (0236 
88888) hoặc của Ủy ban nhân dân thành phố (0236 1022) để được chỉ đạo giải quyết 
kịp thời. 

4. Hồ sơ sự cố công trình thoát nước bao gồm: 

a) Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố. 

b) Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố (nếu có). 

c) Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố. 

Điều 16. Xử lý thiệt hại do sự cố công trình thoát nước gây ra 
1. Chủ sở hữu công trình thoát nước; đơn vị đang điều hành dự án công trình 

thoát nước; tổ chức, cá nhân đang quản lý công trình thoát nước do mình đầu tư xây 
dựng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do sự cố công trình thoát nước gây ra. 

2. Xác định nội dung và mức độ thiệt hại phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, 
có bằng chứng hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp sự cố công trình thoát nước xảy ra trong điều kiện bất khả kháng: 
Hội đồng kiểm định sự cố công trình thoát nước dựa trên các quy định liên quan, kiểm 
tra, xác định nguyên nhân, thiệt hại và trách nhiệm về thiệt hại do sự cố công trình thoát 
nước gây ra (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, địa phương, đơn vị thực hiện kiểm định (nếu 
có)). 

Mục 5   
ĐẤU NỐI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

 
 Điều 17. Quản lý đấu nối thoát nước 
 1. Đơn vị thoát nước có trách nhiệm thỏa thuận đấu nối thoát nước cho các hộ 
thoát nước và giám sát việc thực hiện đấu nối thoát nước theo nhiệm vụ được giao và 
hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước.  
 2. Thỏa thuận đấu nối gồm các nội dung: vị trí đấu nối, lưu lượng đấu nối, chất 
lượng nước thải đấu nối, khả năng đảm nhận của hệ thống thoát nước hiện có, yêu cầu 
kỹ thuật của điểm đấu nối. 
 

 Điều 18. Thực hiện đấu nối thoát nước 

 1. Hộ thoát nước có trách nhiệm thực hiện việc đấu nối thoát nước theo đúng nội 
dung đã thỏa thuận với đơn vị thoát nước. 
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 2. Kinh phí thực hiện đấu nối thoát nước do hộ thoát nước đảm nhận. 

 Điều 19. Thi công đấu nối thoát nước 

 1. Sau khi được thỏa thuận đấu nối, hộ thoát nước có trách nhiệm liên hệ với đơn 
vị quản lý giao thông để lập thủ tục về thi công trên đường bộ đang khai thác theo quy 
định.  

 2. Quá trình triển khai thi công đấu nối, hộ thoát nước có trách nhiệm hoàn trả 
mặt bằng, đảm bảo việc thoát nước, an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật lân 
cận, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tại vị trí đấu nối. 

 
Mục 6 

THỐNG KÊ, LẬP DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ  
TÀI SẢN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

Điều 20. Dữ liệu công trình thoát nước 

1. Dữ liệu hệ thống thoát nước bao gồm những thông tin: Vị trí, số lượng, kết 
cấu, khẩu độ, cao trình, độ dốc, thời điểm xây dựng, bàn giao quản lý, tình trạng sử 
dụng các công trình thoát nước, bao gồm: mương, cống, đường ống thu gom, chuyển 
tải và trạm xử lý nước thải, cửa xả, cấu trúc tách dòng...  

2. Hồ sơ hệ thống thoát nước được cập nhật vào phần mềm quản lý thoát nước 
đô thị. 

Điều 21. Xây dựng, cập nhật dữ liệu hệ thống thoát nước  

1. Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp dữ liệu hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn 
thành phố. 

2. Các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý hệ thống thoát nước, đơn vị thoát 
nước thực hiện xây dựng và cập nhật dữ liệu hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý 
theo phân cấp; hằng năm tiến hành rà soát, gửi báo cáo hiện trạng hệ thống thoát nước 
về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 22. Quản lý, kiểm tra và báo cáo tài sản hệ thống thoát nước 

Các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý hệ thống thoát nước, đơn vị thoát 
nước thực hiện việc kiểm kê, đánh giá, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản về hệ 
thống thoát nước theo đúng quy định hiện hành. 
 

Mục 7  
KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM  
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CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC 

Điều 23. Những hành vi bị cấm 
Những hành vi bị cấm liên quan đến quản lý hệ thống thoát nước bao gồm: phá 

hoại, làm hư hỏng công trình thoát nước, cản trở việc thu gom, thoát nước, lấn chiếm 
công trình thoát nước. 

Điều 24. Xử lý vi phạm công trình thoát nước 
1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình và phân cấp quản 

lý thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm công trình thoát nước theo quy 
định hiện hành. 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý, bảo vệ công trình thoát nước phải 
thực hiện khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 25. Phân cấp quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước 
 

1. UBND thành phố thống nhất quản lý nhà nước về thoát nước trên địa bàn 
thành phố, có phân cấp, phân công và ủy quyền thực hiện quản lý theo quy định. 

2. Sở Xây dựng thực hiện quản lý hệ thống thoát nước trên các tuyến đường có 
bề rộng mặt đường ≥ 10,5m, kênh hở, hồ điều tiết; các trạm xử lý nước thải tập trung; 
mương cống thoát nước có cấp công trình ≥ II. 

3. UBND các quận, huyện thực hiện quản lý hệ thống thoát nước theo địa bàn 
hành chính trên các tuyến đường có bề rộng mặt đường < 10,5m; mương cống thoát 
nước trong kiệt hẻm, mương thoát nước thải sau nhà, mương đất hiện trạng, ngoại trừ 
mương cống thoát nước có cấp công trình ≥ II. 

4. Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện quản lý hệ thống thoát nước thuộc 
phạm vi khu công nghiệp do đơn vị quản lý theo quy chế hoạt động của đơn vị và quy 
định này. 

5. Các Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án thực hiện quản lý hệ thống thoát nước 
thuộc phạm vi dự án, công trình do đơn vị đang triển khai thực hiện (trong thời gian 
chưa bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng). 

6. Đơn vị thoát nước tổ chức cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát 
nước theo hợp đồng quản lý vận hành.   

 Điều 26. Trách nhiệm của các đơn vị 
 1. Sở Xây dựng: 
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a) Là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố về quản lý 
nhà nước đối với hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố. 

b) Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của 
Trung ương về lĩnh vực thoát nước, ban hành các văn bản quy định về quản lý thoát 
nước. 
 c) Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này, định kỳ 
hàng năm đánh giá, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, 
huyện thực hiện xử lý thoát nước chống ngập úng; chủ trì thực hiện công tác bảo vệ 
môi trường và kiểm soát ô nhiễm liên quan đến hoạt động thoát nước theo quy định. 

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện 
trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và phát triển hệ thống 
thoát nước. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố cân đối, bố trí vốn 
ngân sách thành phố cho công tác xây dựng và phát triển hệ thống thoát nước. 

5. Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố cân đối, bố trí đủ kinh phí cho 
công tác quản lý, khai thác và duy trì hệ thống thoát nước; chủ trì tổ chức thẩm định 
giá dịch vụ thoát nước, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. 

6. Kho bạc nhà nước thực hiện thanh quyết toán vốn cho đầu tư xây dựng mới, 
nâng cấp, cải tạo, sửa chữa định kỳ, đột xuất và duy trì thường xuyên hệ thống thoát 
nước. 
 Điều 27. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các ngành, 
địa phương, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình Ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

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

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

   Số: 47/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  28 tháng 12 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng 
 ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
1124/TTr-STTTT ngày 30 tháng11 năm 2018.   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  do UBND thành phố Đà Nẵng ban 
hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, gồm: 
 
            1.Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phòng  ngừa, ngăn chặn khai thác trái phép, 
phá hoại các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
            2. Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND thành phố 
Đà Nẵng ban hành  Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 
 
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01  năm 2019.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

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

   Số: 48/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  29 tháng 12 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội  
đối với đối tượng bảo trợ xã hội địa thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại văn bản số 
3573/ SLĐTBXH-BTXH ngày 23 tháng11 năm 2018 về việc ban hành Quyết định bãi 
bỏ các Quyết định liên quan đến đến chính sách trợ giúp xã hội. 

  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa thành phố Đà Nẵng do UBND thành phố ban hành 
như sau: 
 
       1.Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành 
phố về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa thành phố 
Đà Nẵng 
 
        2.Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND thành 
phố về việc bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội trên địa thành phố Đà Nẵng 

         3.Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của UBND thành 
phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng  về chính sách trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa thành phố Đà Nẵng 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 1  năm 2019.  

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động – Thương 
binh và xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà nẵng, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện; xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

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

   Số: 01/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  10 tháng 01 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

      Về việc bãi bỏ Quyết định số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của  
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài 

    đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn  
khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn   

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngsố 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 
        Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội    

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách 
đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó 
khăn   
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban 
ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                              

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

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

   Số: 02/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  10 tháng 01 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2014 
 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du 

lịch đường thủy nội địa trên địa thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngsố 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 370/TTr-SDL ngày 
22tháng11 năm 2019.   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UB ngày 15 tháng12 năm 2014 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường 
thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
    
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01  năm 2019.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Du lịch, Kế hoạch 
và đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận, huyện; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

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

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

   Số: 03/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  14 tháng 01 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT -UBND ngày 25/5/2006 
 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động thực hiện nếp sống văn hóa- văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử 
lý các hành vi vi phạm  trên địa thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 523/TTr-
SVHTT ngày 10 tháng10 năm 2018.   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT -UBND ngày 25/5/2006 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống 
văn hóa- văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm  trên địa 
thành phố Đà Nẵng 
    
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 01  năm 2019.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

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

   Số: 04/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  24 tháng 01 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp 
 sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Theo Tờ trình số 289/TTr-STC ngày 25 tháng10 năm 2018 của Sở Tài chính về 

việc Quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục 
đích kinh doanh, cho thuê và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn 
số3564/STP- XDKTVB ngày 23 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 3931/STP- 
XDKTVB ngày 14 tháng 11 năm 2018; trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND 
thành phố.   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng 
           Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn trong 
trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (không bao gồm các 
đơn vị sự nghiệp của Đảng) 
    
      Điều 2. Giá trị tài sản lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê 
            Tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là 
tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc 
01 loại tài sản). 
      Điều 3. Tổ chức thực hiện  
             Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thực 
hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý triển khai, 
thực hiện Quyết định này 
      Điều 4. Hiệu lực thi hành 
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          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2019 
      Điều 5.  Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyệnvà các cơ quan 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

Số:  05 /2019/QĐ-UBND 

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

Đà Nẵng, ngày   31  tháng 01  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; 
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại 
tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 343/TTr-
STC ngày 18/12/2018; Sở Xây dựng tại Công văn số 10383/SXD-KTXD ngày 
06/11/2018, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4191/CT-THNVDT 
ngày 25/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3378/STNMT-KS 
ngày 25/10/2018 và Công văn số 4012/STNMT-KS ngày 17/12/2018, UBND quận 
Sơn Trà tại Công văn số 1963/UBND-TCKH ngày 26/10/2018, UBND quận 
Thanh Khê tại Công văn số 1502/UBND-TCKH ngày 22/10/2018, UBND huyện 
Hòa Vang tại Công văn số 1853/UBND-TCKH ngày 23/10/2018 và Công văn số 
4293/STP-XDKTVB ngày 12/12/2018 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo văn 
bản; trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố.  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
Điều 2. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện 
và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện, tổ chức công 
tác quản lý thuế tài nguyên theo đúng quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC 
ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 44/2017/TT-
BTC ngày ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định 
này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2019 và thay 
thế Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Đà 
Nẵng. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

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

Số: 05/2019/QĐ-UBND 

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

Đà Nẵng, ngày  31 tháng 01 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có 
tính chất lý, hóa giống nhau; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 343/TTr-STC 
ngày 18/12/2018; Sở Xây dựng tại Công văn số 10383/SXD-KTXD ngày 06/11/2018, 
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4191/CT-THNVDT ngày 25/10/2018, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3378/STNMT-KS ngày 25/10/2018 và 
Công văn số 4012/STNMT-KS ngày 17/12/2018, UBND quận Sơn Trà tại Công văn số 
1963/UBND-TCKH ngày 26/10/2018, UBND quận Thanh Khê tại Công văn số 
1502/UBND-TCKH ngày 22/10/2018, UBND huyện Hòa Vang tại Công văn số 
1853/UBND-TCKH ngày 23/10/2018 và Công văn số 4293/STP-XDKTVB ngày 
12/12/2018 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo văn bản; trên cơ sở ý kiến của các 
thành viên UBND thành phố.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn 
vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện, tổ chức công tác quản lý thuế 
tài nguyên theo đúng quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 



   
42 CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 20-2-2019  

2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày ngày 12 tháng 5 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2019 và thay thế 
Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                        CHỦ TỊCH 
                                                                                                  Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục  
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Kèm theo Quyết định số: 05 /2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Mã nhóm, loại tài nguyên 

Cấp 
1 

Cấp 
2 

Cấp 
3 

Cấp 
4 

Cấp 
5 

Cấp 
6 

Tên nhóm, 
loại tài 

nguyên/ Sản 
phẩm tài 
nguyên 

Đơn vị 
tính 

Giá tính 
thuế tài 
nguyên  
(Đồng) 

I           
KHOÁNG 
SẢN KIM 
LOẠI 

    

      I40107     

Quặng vàng 
có hàm lượng 
7≤Au<8 
gram/tấn 

tấn 4.500.000 

      I40108     

Quặng vàng 
có hàm lượng 
Au≥8 
gram/tấn 

tấn 5.100.000 

    I402       

Vàng kim loại 
(vàng 
cốm);vàng sa 
khoáng 

kg 750.000.000 

II           

KHOÁNG 
SẢN 
KHÔNG 
KIM LOẠI 

   

  II1         

Đất khai thác 
để san lấp, 
xây dựng 
công trình 

m3 49.000 

  II2         Đá, sỏi    
    II201       Sỏi    

      II20102     Các loại cuội, 
sỏi, sạn khác m3 204.000 

    II202       Đá xây dựng    

      II20203     
Đá làm vật 
liệu xây dựng 
thông thường 

   

        II2020301   

Đá sau nổ 
mìn, đá xô bồ 
(khoáng sản 
khai thác) 

m3 100.000 

        II2020302   Đá hộc và đá 
base m3 110.000 

         
        II2020303   Đá cấp phối m3  
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Cấp 
1 

Cấp 
2 

Cấp 
3 

Cấp 
4 

Cấp 
5 

Cấp 
6 

Tên nhóm, 
loại tài 

nguyên/ Sản 
phẩm tài 
nguyên 

Đơn vị 
tính 

Giá tính 
thuế tài 
nguyên  
(Đồng) 

          II202030301  - Đá cấp phối 
Dmax 25 m3 170.000 

          II202030302  - Đá cấp phối 
Dmax 37,5 m3 155.000 

        II2020304   Đá dăm các 
loại m3  

          II202030401  - Đá 0,5x1   185.000 
          II202030402  - Đá 1x2   240.000 
          II202030403  - Đá 2x4   240.000 
          II202030404  - Đá 4x6   225.000 
          II202030405  - Đá 0,5x2   240.000 
          II202030406  - Đá 0,5x16   240.000 
          II202030407  - Đá 1x1,5   240.000 
          II202030408  - Đá 1x1,9   240.000 
          II202030409  - Đá 1x15   240.000 
          II202030410  - Đá 2x3   240.000 
        II2020305   Đá lô ca m3 140.000 

        II2020306   Đá chẻ, đá 
bazan dạng cột m3 280.000 

  II5         Cát    

    II501       

Cát san lấp 
(bao gồm cả 
cát nhiễm 
mặn) 

m3 56.000 

    II502       Cát xây dựng    

      II50201     
Cát đen dùng 
trong xây 
dựng 

m3 100.000 

      II50202     
Cát vàng dùng 
trong xây 
dựng 

m3 245.000 

    II503       

Cát vàng sản 
xuất công 
nghiệp 
(khoáng sản 
khai thác) 

m3 110.000 

  II6         
Cát làm thủy 
tinh (cát 
trắng) 

m3 350.000 

  II7         
Đất làm gạch 
(sét làm gạch, 
ngói) 

m3 119.000 

  II8         Đá Granite    

    II806       

Đá granite, 
gabro, diorit 
khai thác 
(không đồng 
nhất về màu 

m3 800.000 
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Cấp 
1 

Cấp 
2 

Cấp 
3 

Cấp 
4 

Cấp 
5 

Cấp 
6 

Tên nhóm, 
loại tài 

nguyên/ Sản 
phẩm tài 
nguyên 

Đơn vị 
tính 

Giá tính 
thuế tài 
nguyên  
(Đồng) sắc, độ hạt, độ 

thu hồi) 

  II11         

Cao lanh 
(Kaolin/đất 
sét trắng/đất 
sét trầm tích; 
Quặng 
Felspat làm 
nguyên liệu 
gốm sứ) 

   

    II1101       

Cao lanh 
(khoáng sản 
khai thác, 
chưa rây) 

tấn 210.000 

    II1102       Cao lanh dưới 
rây tấn 560.000 

  II24         
Khoáng sản 
không kim 
loại khác 

   

    II2405       Quặng Tacl 
(Tale)    

      II24050
1     Quặng Tacl 

khai thác tấn 630.000 

      II24050
2     Bột Tacl tấn 1.120.000 

V           
NƯỚC 
THIÊN 
NHIÊN 

   

  V1         

Nước khoáng 
thiên nhiên, 
nước nóng 
thiên nhiên, 
nước thiên 
nhiên tinh lọc 
đóng chai, 
đóng hộp 

   

    V101       

Nước khoáng 
thiên nhiên, 
nước nóng 
thiên nhiên 
đóng chai, 
đóng hộp 

    

      V10101     

Nước khoáng 
thiên nhiên, 
nước nóng 
thiên nhiên 
dùng để đóng 
chai, đóng hộp 
chất lượng 

m3 300.000 
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Cấp 
1 

Cấp 
2 

Cấp 
3 

Cấp 
4 

Cấp 
5 

Cấp 
6 

Tên nhóm, 
loại tài 

nguyên/ Sản 
phẩm tài 
nguyên 

Đơn vị 
tính 

Giá tính 
thuế tài 
nguyên  
(Đồng) trung bình (so 

với tiêu chuẩn 
đóng chai phải 
lọc bỏ một số 
hợp chất để 
hợp quy với 
Bộ Y tế) 

      V10102     

Nước khoáng 
thiên nhiên, 
nước nóng 
thiên nhiên 
dùng để đóng 
chai, đóng hộp 
chất lượng cao 
(lọc, khử vi 
khuẩn, vi sinh, 
không phải lọc 
một số hợp 
chất vô cơ) 

m3 450.000 

      V10104     

Nước khoáng 
thiên nhiên 
dùng để ngâm, 
tắm, trị bệnh, 
dịch vụ du 
lịch... 

m3 26.000 

    V102       

Nước thiên 
nhiên tinh lọc 
đóng chai, 
đóng hộp 

    

      V10201     

Nước thiên 
nhiên tinh lọc 
đóng chai, 
đóng hộp 

m3 150.000 

  V2         

Nước thiên 
nhiên dùng 
cho sản xuất 
kinh doanh 
nước sạch 

   

    V301       Nước mặt m3 5.000 

    V302       Nước dưới đất 
(nước ngầm) m3 6.000 

  V3         

Nước thiên 
nhiên dùng 
cho mục đích 
khác 

   

    V301       

Nước thiên 
nhiên dùng 
cho sản xuất 
rượu, bia, 

m3 70.000 
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Cấp 
1 

Cấp 
2 

Cấp 
3 

Cấp 
4 

Cấp 
5 

Cấp 
6 

Tên nhóm, 
loại tài 

nguyên/ Sản 
phẩm tài 
nguyên 

Đơn vị 
tính 

Giá tính 
thuế tài 
nguyên  
(Đồng) nước giải khát, 

nước đá 

    V302       

Nước thiên 
nhiên dùng 
cho khai 
khoáng 

m3 40.000 

    V303       

Nước thiên 
nhiên dùng 
mục đích khác 
(làm mát, vệ 
sinh công 
nghiệp, xây 
dựng, dùng 
cho sản xuất, 
chế biến thủy 
sản, hải sản, 
nông sản...) 

m3 5.000 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

