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30/07/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
146/2003 và về quy định trong quan hệ viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài 154/2001 của UBND thành phố về giao đơn vị chủ 
trì thẩm định chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước 
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23/08/2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi quyết định 
số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh 
tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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27/08/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý 
và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 
công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010 - 2011 
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khoản 4 Điều 2; khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 
213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí 
sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng 
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31/08/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền 
thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động 
viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng 
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27/09/2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành quy định Về tổ 
chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng 
xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương 
tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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28/09/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung điều 6, QĐ 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

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

________________________________________________ 
Số:  22  /2010/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày 30  tháng 7  năm 2010 

 
QUYẾT ĐỊNH  

 
V/v bãi bỏ Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003  

v/v ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức  
phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

và Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 v/v giao đơn vị 
chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.  
_________________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 
về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án 
viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng. 
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2. Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức  phi 
chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                       CHỦ TỊCH 
 
                                                                 Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

 
Số:24/2010/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày23 tháng 8  năm 2010 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách 
trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

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

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của 
Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các 
đối tượng bảo trợ xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 
2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị 
bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

“Điều 1. Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh 
tâm thần đang sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng, như sau: 

1. Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng 
ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ đối với đối tượng quân nhân ở các chiến 
trường B, C, K, và chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 7 năm 2010 của UBND thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng 
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bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được trợ cấp hàng tháng 500.000 
đồng/người/tháng. 

2. Đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng theo quy định của UBND thành phố thì được hỗ trợ thêm để hưởng đủ mức trợ 
cấp 500.000 đồng/người/tháng. 

3. Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa có bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo 
hiểm y tế miễn phí theo quy định.” 

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: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 
huy Quân sự thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 
 
  

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
        CHỦ TỊCH 

 
         Trần Văn Minh 
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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: 25/2010/QĐ-UBND                      Đà Nẵng, ngày27 tháng 8 năm 2010 

                                                  QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và  

giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
năm học 2010 - 2011 

   
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;  

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến 
năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của 
HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 16 về quy 
định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1421/STC-QLNS ngày 
19 tháng 8 năm 2010, 

                                                QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo 
dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 
2010 - 2011. 

Điều 2. Đối tượng nộp học phí 
Đối tượng nộp học phí là học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 
Đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện theo Nghị 

định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo 



 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12/Ngày 5-12-2010 9 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 
2015. 

 
Điều 4. Mức thu học phí 
Mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010 - 2011 được quy định cụ thể như sau: 
(ĐVT: đồng/01 học sinh/tháng) 

TT Cấp học Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

1 Nhà trẻ 80.000 60.000 30.000 5.000 

2 Mẫu giáo 80.000 60.000 30.000 5.000 

3 Trung học cơ sở 50.000 40.000 20.000 5.000 

4 Trung học phổ thông 60.000 45.000 25.000 5.000 

5 Bổ túc văn hoá trung học 
cơ sở 50.000 40.000 20.000  

6 Bổ túc văn hoá trung học 
phổ thông  60.000 45.000 25.000  

Trong đó: 
- Vùng 1: Gồm các cơ sở giáo dục tại quận Hải Châu, Thanh Khê. 
- Vùng 2: Gồm các cơ sở giáo dục tại quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ. 
- Vùng 3: Gồm các cơ sở giáo dục tại quận Ngũ Hành Sơn, huyện Hoà Vang (trừ 

các cơ sở giáo dục tại xã Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Sơn và Hoà Liên). 
- Vùng 4: Gồm các cơ sở giáo dục tại xã Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Sơn 

và Hoà Liên. 
Điều 5. Cơ quan, đơn vị thu học phí 
Các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 
Điều 6. Quản lý và sử dụng học phí 
Thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành của các Bộ, ngành 

trung ương về công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn thu học phí. 
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được áp 

dụng cho năm học 2010 - 2011 và bãi bỏ: Mục IV- Học phí bổ túc văn hoá tại Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 4351/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu học phí trong các trường bán công, dân lập, bổ 
túc văn hoá và thu tiền xây dựng trường ngành học mầm non; Quyết định số 
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4352/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của  UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định 
mức thu học phí trong các trường công lập và lệ phí thi; Quyết định số 5127/QĐ-UB 
ngày 18/8/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu học phí các trường 
Trung học phổ thông bán công thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 
1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục 

thuế thành phố và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục 
mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố thực hiện thu học phí 
theo quy định tại Quyết định này và quản lý sử dụng học phí thu được theo đúng quy 
định hiện hành. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì: 
a) Hướng dẫn để các cơ sở giáo dục ngoài công lập; các cơ sở giáo dục công lập 

thực hiện chương trình chất lượng cao; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 
học trên địa bàn thành phố xác định mức thu học phí và tổ chức thu, quản lý, sử dụng 
học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ 
và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương. 

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính tham mưu 
UBND thành phố quy định chi tiết việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 
theo đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và phù hợp với tình hình thực tế của 
địa phương. 

Điều 9. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo 
dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                              KT. CHỦ TỊCH     
                                                 PHÓ CHỦ TỊCH  
 
                                       Võ Duy Khương 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số:  26 /2010/QĐ-UBND                  Đà Nẵng, ngày  27  tháng 8  năm 2010    
 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung  khoản 2, khoản 4 Điều 2; khoản 3 Điều 4 của 

Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề 

đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;  

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

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

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

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

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
 Căn cứ Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của 
HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 16 về quy 
định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1421/STC-QLNS ngày 
19 tháng 8 năm 2010, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 2; khoản 3 Điều 4 của  Quyết 
định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng 
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về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau: 
“2. Mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang 

như sau: 
a. Trường hợp đối tượng được phép sử dụng, có nhu cầu sử dụng lề đường, bến, 

bãi: 
- Thời gian sử dụng 01 ngày: 1.000 đồng/m2/ngày; 
- Thời gian sử dụng 01 tháng: 10.000 đồng/m2/tháng. 
b. Không thu phí đối với tàu thuyền vào neo, đậu để tránh bão, lụt.” 
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau: 
“4. Mức thu phí sử dụng Cảng cá tại khu vực Cảng cá, Âu thuyền Thọ Quang 

theo Phụ lục đính kèm.” 
3. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau: 
“3. Đối với việc sử dụng Cảng cá: 
Cơ quan thu phí là Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng được 

trích 90% tổng số phí thu được trước khi nộp vào ngân sách để chi phí phục vụ công 
tác thu; phần còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố.” 
 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: Tài chính; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng Ban quản lý Âu thuyền 
và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                     KT. CHỦ TỊCH  
                                                 PHÓ CHỦ TỊCH  
 
                                                  Võ Duy Khương  
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Phụ lục 
(Kèm theo Quyết định số   26  /2010/QĐ-UBND ngày  27  tháng 8  năm 2010 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT Nội dung thu phí Đơn vị tính Mức thu 

I Nước đá cây  Không thu 

II Đối với tàu thuyền các loại   

1 Đối với tàu cá cập cảng Đồng/lần cập cảng 
(không quá 12 giờ)  

1.1 Tàu nhỏ (có công suất từ 6CV đến 12CV) Nt 5.000 

1.2 Tàu vừa (có công suất từ 13CV đến 30CV) Nt 10.000 

1.3 Tàu trung (công suất từ 31CV đến 90CV) Nt 20.000 

1.4 Tàu lớn (có công suất từ 91CV trở lên) Nt 30.000 

 
Nếu quá thời gian quy định nhưng không ra 
khỏi cảng thì phải nộp phí lưu bến, bãi, cầu 
cảng bằng 30% mức thu phí/giờ 

  

2 Đối với tàu cá vào neo đậu bình thường  Không thu 

3 Đối với tàu vận tải cập cảng Đồng/tấn đăng 
ký/lần  

3.1 Có trọng tải dưới 5 tấn Đồng/lần cập cảng 
(không quá 12 giờ) 5.000 

3.2 Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn Nt 10.000 

3.3 Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn Nt 40.000 

3.4 Có trọng tải trên 100 tấn Nt 60.000 

4 Đối với xe cơ giới vận tải hàng hóa và xe 
chuyên chở hành khách 

Đồng/lần vào ra 
không qua đêm  

4.1 Xe có trọng tải dưới 1 tấn Nt 5.000 

4.2 Xe có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn Nt 10.000 

4.3 Xe có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn Nt 15.000 

4.4 Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn Nt 20.000 

4.5 Xe có trọng tải trên 10 tấn Nt 25.000 

5 Đối với xe vận tải thô sơ   

5.1 Tính cho 01 lần vào, ra cảng Đồng/lần vào, ra 1.000 

5.2 Tính theo tháng Đồng/tháng 15.000 

III Đối với hàng hóa qua cảng (bao gồm cả 
hàng thủy, hải sản, động vật sống) Đồng/tấn 5.000 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  27  /2010/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày   31  tháng  8   năm 2010    
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với  

huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng  
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 
09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Uỷ 
ban Thể dục Thể thao về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 
18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao; 
 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phó; trên cơ sở xét đề nghị 
của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 481/TTr-STC ngày 22 
tháng 6 năm 2010, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến 
kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 23 tháng 8 năm 2010, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể 
thao thành phố Đà Nẵng là người Việt Nam, lập thành tích tại các cuộc thi đấu quốc 
gia, cụ thể như sau: 
 1. Đối với vận động viên 
 a) Các môn thể thao cá nhân: Mức thưởng theo phụ lục đính kèm; 

b) Đối với các môn thể thao tập thể: Mức thưởng chung bằng số lượng người 
tham gia môn thể thao tập thể nhân (x) với mức thưởng tương ứng quy định tại phụ lục 
đính kèm điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Riêng các môn thể thao có số lượng 
từ 6 vận động viên trở lên, mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên nhân (x) 
với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại phụ lục đính kèm điểm a, khoản 1, Điều 
1 Quyết định này; 

c) Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội (thành tích thi đấu của 
từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động 
viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của Điều lệ giải: Mức thưởng chung 
bằng số lượng vận động viên nhân (x) với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại 
phụ lục đính kèm điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định này. 

d) Đối với vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu cấp quốc tế: Tuỳ theo 
tính chất môn thi đấu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất UBND thành phố xem 
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xét, quyết định khen thưởng từ Quỹ khen thưởng thành phố, nhưng tối đa không quá 
50% mức thưởng quy định tại Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của 
Thủ tướng Chính phủ. 
 2. Đối với huấn luyện viên 
 a) Các môn thể thao cá nhân: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động 
viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu, thì mức thưởng chung được tính bằng mức 
thưởng đối với vận động viên. 
 b) Đối với các môn thể thao tập thể: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội 
tuyển thi đấu lập thành tích thì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn 
luyện viên theo quy định nhân (x) với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên 
đạt giải.  Số lượng huấn luyện viên được xét thưởng được quy định như sau: 
 - Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 2 đến 5 vận động viên tham 
gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên. 
 - Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 6 đến 12 vận động viên tham 
gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên. 
 - Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên:  
Mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên. 
 c) Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội (thành tích thi đấu của 
từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi): Mức thưởng chung 
cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 
1 Quyết định này nhân (x) với 50% mức thưởng tương ứng theo quy định tại phụ lục 
đính kèm điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định này. 
 3. Mức thưởng cụ thể đối với vận động viên, huấn luyện viên phá kỷ lục, đạt huy 
chương vàng, bạc và đồng tại giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia do Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp bố trí trong dự toán chi hàng 
năm của đơn vị, nhưng không vượt quá mức thưởng tối đa quy định tại phụ lục đính 
kèm điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định này. 
 Điều 2. Quy định chế độ tiền công đối với vận động viên và huấn luyện viên thể 
thao tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên 
 1. Đối với huấn luyện viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (bao gồm biên 
chế và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế): Trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu 
được hưởng nguyên lương. Trường hợp mức tiền lương theo ngày (xác định bằng tiền 
lương tháng chia cho 22 ngày) thấp hơn mức tiền công quy định là 75.000 
đồng/ngày/người (đối với huấn luyện viên đội tuyển thành phố), 55.000 
đồng/ngày/người (đối với huấn luyện viên đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu thành 
phố) thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên chi trả thêm phần chênh lệch để đảm bảo 
mức tiền công quy định. 
 2. Đối với vận động viên không hưởng lương từ ngân sách: Tiền công chi trả 
như sau: 
 - Vận động viên Đội tuyển thành phố:  50.000 đồng/ngày/người 
 - Vận động viên Đội tuyển trẻ thành phố: 25.000 đồng/ngày/người 
 Điều 3.  Ngoài các chế độ được quy định tại Điều 1 và Điều 2, Quyết định này, 
các chế độ khác đối với huấn luyện viên và vận động viên được thực hiện theo Quyết 
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định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 về một số chế độ đối với huấn luyện viên, 
vận động viên thể thao và Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-
UBTDTT ngày 09/4/2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội, Uỷ ban Thể dục Thể thao. 
 Điều 4.  Nguồn kinh phí thực hiện 
 1. Kinh phí chi trả chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên 
lập thành tích tại các cuộc thi đấu quốc gia được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp 
thể thao bố trí trong dự toán chi hàng năm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
 2. Kinh phí chi trả chế độ tiền công được sử dụng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp 
đào tạo hàng năm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 7927/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2007của Uỷ ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, 
vận động viên thể thao thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 
chính; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
 
 

                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                      KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH  
 
                                                                               Võ Duy Khương 
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CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN 
(Phụ lục kèm theo Quyết định số:   27  /2010/QĐ-UBND ngày  31  /8/2010 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

   ĐVT: đồng 

STT Nội dung Mức 
thưởng 

Mức tối đa 
thưởng 

thêm khi 
phá kỷ lục 

1 Đại hội TDTT toàn quốc, vô địch quốc gia     
  Huy chương vàng 5,000,000 5,000,000 
  Huy chương bạc 3,000,000 3,000,000 
  Huy chương đồng 2,000,000 2,000,000 
2 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV dưới 12 tuổi     
  Huy chương vàng 1,000,000 1,000,000 
  Huy chương bạc 600,000 600,000 
  Huy chương đồng 400,000 400,000 

3 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV từ 12 đến dưới 
16 tuổi     

  Huy chương vàng 1,500,000 1,500,000 
  Huy chương bạc 900,000 900,000 
  Huy chương đồng 600,000 600,000 

4 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV từ 16 đến dưới 
18 tuổi     

  Huy chương vàng 2,000,000 2,000,000 
  Huy chương bạc 1,200,000 1,200,000 
  Huy chương đồng 800,000 800,000 

5 Vô địch trẻ quốc gia, VĐV từ 18 đến dưới 
21 tuổi     

  Huy chương vàng 2,500,000 2,500,000 
  Huy chương bạc 1,500,000 1,500,000 
  Huy chương đồng 1,000,000 1,000,000 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 28/2010/QĐ-UBND 

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

                
            Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9  năm 2010 

       
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của  
Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  
  

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

2003; 
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 ngày 3 tháng 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; 
Thực hiện Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của 

Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng về việc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; 
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, 
 

    QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định mức tối đa để vận động cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện 
làm kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cụ thể: 

1. Các trường nằm trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê: 
  - Bậc Mầm non        : 70.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc Tiểu học          : 80.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc THCS              : 90.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc THPT              : 100.000 đồng/học sinh/năm học. 
2. Các trường nằm trên địa bàn quận Sơn  Trà,  Liên Chiểu và Cẩm Lệ: 
  - Bậc Mầm non         : 60.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc Tiểu học          : 70.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc THCS              : 80.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc THPT               : 90.000 đồng/học sinh/năm học. 
3. Các trường nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn: 
  - Bậc Mầm non         : 50.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc Tiểu học          : 60.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc THCS              : 70.000 đồng/học sinh/năm học. 
  - Bậc THPT               : 80.000 đồng/học sinh/năm học. 

Điều 2. Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban 
đại diện cha mẹ học sinh: 

1. Nguồn thu và nguyên tắc thu 
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a) Nguồn thu:  

- Thu từ kinh phí đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh theo nghị quyết 
cuộc họp đầu năm học; 

- Nguồn tài trợ hợp pháp khác của các cá nhân, tổ chức. 

b) Nguyên tắc thu: 

- Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện 
nhưng không vượt quá mức tối đa đã được quy định tại Điều 1 Quyết định này; 

- Cha mẹ học sinh có quyền từ chối mọi khoản đóng góp của Ban đại diện cha 
mẹ học sinh nếu việc đóng góp không bảo đảm nguyên tắc tự nguyện; 

- Tuyệt đối không vận động thu đối với gia đình học sinh thuộc trường hợp  
được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 
49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015; 
các quy định về miễn, giảm học phí và  hỗ trợ chi phí học tập của UBND thành phố. 

- Nghiêm cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định mức thu cố định cho 
toàn bộ cha mẹ học sinh;  

- Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức tài trợ tự nguyện đóng góp cho 
kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mức đóng góp tự nguyện trong 
trường hợp này không bị giới hạn bởi mức tối đa quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Nội dung chi và nguyên tắc chi: 

a) Nội dung chi: 

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn Hiệu trưởng các trường triển 
khai cụ thể đến Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch chi tiêu hằng năm với 
nội dung chi chủ yếu sau đây: 

- Chi hoạt động thăm hỏi giáo viên, học sinh; 

- Hỗ trợ cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn 
tật;  
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- Hỗ trợ khen thưởng học sinh;  

- Hỗ trợ cho các hoạt động văn nghệ, thể thao; 

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và 
giáo dục toàn diện; 

b) Nguyên tắc chi: 

- Không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho việc 
mua sắm hoặc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường lớp; 

- Nội dung chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải được thực hiện theo  quy 
định tại Quyết định này. 

3. Quản lý và sử dụng kinh phí 

a) Việc thu chi phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai 
tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và cuộc 
họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; 

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để 
quyết định  kế hoạch sử dụng kinh phí huy động được và chỉ sử dụng  sau khi được 
toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến. 

c) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp 
để dự kiến đưa vào kế hoạch sử dụng kinh phí được đóng góp, được tài trợ, hiện vật 
được biếu tặng và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể thành viên Ban đại diện cha mẹ 
học sinh lớp thống nhất ý kiến. 

d) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ 
kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Mức trích được thực 
hiện theo nghị quyết của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học 
sinh lớp đầu năm học nhưng không vượt quá 30% tổng kinh phí do cha mẹ học sinh 
lớp đóng góp. 

 Điều 3.  Xử lý vi phạm: 
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý cản trở việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện 

cha mẹ học sinh, vi phạm các quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ 
học sinh thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
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2. Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các trường nếu để Ban đại diện cha mẹ học 
sinh tổ chức vận động thu, sử dụng không đúng với các quy định nêu tại Điều 1 và 
Điều 2 Quyết định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, trường học triển 

khai thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện 
cha mẹ học sinh theo quy định. 

2. Tổ chức kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố trong việc 
chấp hành các quy tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học 
sinh và các quy định tại Quyết định này.  

Điều 5.  Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
   Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
phường, xã; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                                                                               CHỦ TỊCH 
   
                                   Trần Văn Minh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số:  29 /2010/QĐ-UBND 

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

 
             Đà Nẵng,  ngày  27  tháng  9   năm 2010 

 
                                                         QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển 
hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh 

và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ 

Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, 
xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, 
hàng hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,  
 

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

động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh 
và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 
hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện Quy 
định nêu tại Điều 1. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế Quyết 
định số 129/2003/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng, 
Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 
Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; 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 
                 Trần Văn Minh 
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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 
Về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa 

bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  29  /2010/QĐ-UBND 
 ngày  2  tháng  9  năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Văn bản này quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, 

hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ngoài việc chấp hành Quy định này, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt 
động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh 
và các loại xe tương tự còn phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định 
khác của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn xã hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận 

chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các 
loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Quy định này không áp dụng đối với: 
a) Xe thô sơ ba, bốn bánh làm nhiệm vụ thu gom rác thải; 
b) Xe thô sơ ba bánh, bốn bánh của thương binh, người tàn tật dùng làm phương 

tiện đi lại. 
Điều 3.  Giải thích từ ngữ  
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Phương tiện vận chuyển: là xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các 

loại xe tương tự tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. 
2. Kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe 

mô tô hai bánh và các loại xe tương tự: là hoạt động kinh doanh vận tải theo yêu cầu 
của khách có trả tiền. 

3. Người hành nghề: là người sử dụng, điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô 
tô hai bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. 

4. Thẻ hành nghề: Là biểu trưng thay thế giấy phép hành nghề do UBND phường, 
xã cấp cho người kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn 
máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự.  
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Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

Điều 4. Người điều khiển phương tiện  
1. Là công dân Việt Nam, đủ độ tuổi, sức khỏe phù hợp với ngành nghề lao động 

theo quy định của Luật Lao động và đảm bảo quy định tại Điều 58 và Điều 63 Luật 
Giao thông đường bộ; 

2. Có hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú tại địa phương nơi đăng 
ký hành nghề; 

3. Trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách đi xe đối với các loại xe bắt buộc phải 
đội mũ bảo hiểm; 

4. Khi hành nghề phải mang Thẻ hành nghề. Thẻ hành nghề theo mẫu quy định 
tại Phụ lục III của Quy định này. 

5. Khuyến khích các tổ, đội, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận chuyển 
hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe 
tương tự trang bị trang phục cho thành viên của mình đồng thời đăng ký mẫu trang 
phục tại UBND cấp phường, xã nơi tổ, đội, doanh nghiệp, hợp tác xã đó có địa điểm 
hoạt động. 

Điều 5.  Phương tiện vận chuyển 
1. Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự phải bảo đảm quy định 

tại Điều 53 Luật Giao thông đường bộ. 
2. Xe thô sơ phải bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông đường bộ theo quy 

định sau: 
a) Có hệ thống hãm có hiệu lực, cơ cấu điều khiển hệ thống hãm phải phù hợp 

với kết cấu của xe và dễ sử dụng. Đối với xe do người kéo, đẩy phải có chèn hãm khi 
lên, xuống dốc. 

b) Có càng chuyển hướng đủ độ bền, điều khiển chính xác, linh hoạt; 
c) Có vành và lốp xe đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và được che chắn an toàn; 
d) Thùng xe phải đảm bảo cứng vững, độ bền và lắp đặt chắc chắn; không rỉ sét, 

mọt thủng. Chiều rộng của thùng xe phải thuận tiện cho người ngồi hoặc xếp hàng hóa, 
không có chi tiết sắc cạnh, sắc nhọn; 

đ) Phải có chuông báo hiệu; 
e) Khi trời tối hoặc tầm nhìn bị hạn chế phải có đèn chiếu sáng hoặc các tấm 

phản quang ở phía trước và sau xe. 
g) Phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 
Điều 6. Hoạt động vận chuyển 
1. Phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động:   
a) Phương tiện vận chuyển được phép hoạt động ở những phạm vi, tuyến đường 

không bị cấm. Riêng xe do súc vật kéo không được hoạt động trên đường đô thị. 
b) Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, UBND thành phố quy định 

phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với từng loại phương tiện 
nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

2. Hoạt động dừng, đỗ, đón, trả hành khách và hàng hóa: 
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a) Việc dừng, đỗ, đón, trả hành khách và hàng hóa; việc xếp hàng hóa trong hoạt 
động vận chuyển bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương 
tự phải tuân thủ quy định tại các Điều 18, 19, 20, 30 và 31 Luật Giao thông đường bộ.  

b) Tại các điểm đỗ xe tập trung trong khu vực có tiếp chuyển phương thức vận 
tải (như bến tàu, bến xe, nhà ga, bến cảng, chợ, khu du lịch…) hoạt động dừng, đỗ, 
đón, trả hành khách và hàng hóa phải tuân thủ theo nội quy, quy chế của đơn vị khai 
thác điểm đỗ xe và phải bảo đảm an ninh trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông. 

Điều 7. Thủ tục cấp phép hành nghề 
1. Người hành nghề phải nộp hồ sơ đăng ký hành nghề tại UBND phường, xã 

nơi cư trú. Hồ sơ gồm có: 
a) Đơn đăng ký hành nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục I); 
b) 02 ảnh cở 3x4 (cm) chụp không quá 06 tháng. 
c) Xuất trình: 
- Chứng minh nhân dân; 
- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Trường hợp tên của chủ sở hữu trong 

giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không trùng với tên người đăng ký hành nghề 
thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu phương tiện và có chứng thực của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền); 

- Giấy phép lái xe (đối với trường hợp phương tiện phải được đăng ký, người 
điều khiển phải có giấy phép lái xe theo quy định). 

2. Cấp lại, cấp đổi Thẻ hành nghề: Người có Thẻ hành nghề bị hỏng, bị mất có 
tên trong hồ sơ lưu trữ tại nơi cấp Thẻ hành nghề; người hành nghề khi thay đổi loại 
phương tiện vận chuyển phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi Thẻ hành nghề tại 
UBND phường, xã nơi cư trú. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Thẻ hành nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục 
II); 

b) Thẻ hành nghề cũ, Thẻ hành nghề bị hỏng. 
c) Xuất trình: 
- Chứng minh nhân dân; 
- Giấy đăng ký phương tiện (Trường hợp tên của chủ sở hữu trong giấy chứng 

nhận đăng ký phương tiện không trùng với tên người đăng ký hành nghề thì phải có  sự 
đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu phương tiện và có chứng thực của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền); 

- Giấy phép lái xe (đối với trường hợp theo quy định phương tiện phải được đăng 
ký, người điều khiển phải có giấy phép lái xe). 

3. Thu hồi Thẻ hành nghề: Đơn vị cấp thẻ thu hồi Thẻ hành nghề khi có một 
trong các trường hợp, hành vi sau: 

a) Thẻ hành nghề bị rách, bị tẩy xóa, sửa chữa không hợp lệ; 
b) Người hành nghề không hoạt động hành nghề từ 6 tháng trở lên; bị tước Giấy 

phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện phải có Giấy phép lái xe); chuyển 
nơi cư trú khác với nội dung đã đăng ký hành nghề. 

4. Thời hạn cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề không quá 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ, đơn vị 
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tiếp nhận phải trả lời ngay và nêu rõ lý do để cá nhân đăng ký hành nghề bổ sung hồ 
sơ. Không thay đổi số hiệu thẻ hành nghề khi cấp đổi, cấp lại.  

Điều 8. Nghĩa vụ và quyền lợi của người hành nghề 
1. Nghĩa vụ của người hành nghề: 
a) Thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức mình tham gia và các 

quy định của địa phương; 
b) Đảm bảo điều kiện an toàn của phương tiện vận chuyển theo Điều 5 Quy định 

này và thực hiện các biện pháp an toàn giao thông khi vận chuyển; 
c) Có trách nhiệm tham gia, hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và 

trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn hoạt động; 
d) Có thái độ ứng xử hoà nhã, lịch sự đối với hành khách, chủ hàng hóa; 
đ) Bảo quản thẻ hành nghề; chấp hành việc mang thẻ khi hành nghề; nộp lại thẻ 

hành nghề cho UBND phường, xã khi thuộc một trong những trường hợp phải thu hồi 
thẻ theo quy định. 

2. Quyền lợi của người hành nghề: 
a) Được tham gia vào các tổ chức như hợp tác xã, tổ, đội; tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế; 
b) Được cơ quan, đơn vị quản lý bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng tại nơi đăng 

ký; 
c) Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành. 
Điều 9. Nghĩa vụ của hành khách, chủ hàng 
1. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông và hướng dẫn của người 

điều khiển phương tiện; 
2. Có thái độ tôn trọng, ứng xử hoà nhã, lịch sự đối với người điều khiển phương 

tiện; 
3. Thanh toán tiền cước vận chuyển với người điều khiển phương tiện theo thỏa 

thuận. 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 
Điều 10. Sở Giao thông vận tải 
1. Phối hợp với UBND các quận, huyện trong việc khảo sát, trình UBND thành 

phố quy định hạn chế phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với 
từng loại phương tiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

2. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các hành 
vi vi phạm hành chính của chủ xe, người điều khiển phương tiện theo thẩm quyền; phối 
hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã trong việc giữ gìn trật 
tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.  

3. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tình hình hoạt động và những vấn đề 
phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định này. 

Điều 11. Công an thành phố có trách nhiệm 
1. Chỉ đạo công an các quận, huyện thực hiện việc đăng ký, quản lý, cấp đổi biển 

số đối với các phương tiện vận chuyển là xe thô sơ cho các chủ sở hữu thường trú, tạm 
trú tại địa phương.  
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2. Chỉ đạo công an các quận, huyện và công an các phường, xã kiểm tra hoạt 
động của tổ chức, cá nhân vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn 
máy, xe mô tô hai bánh và các lại xe tương tự tại các điểm đỗ xe, trên đường và xử lý 
các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
1. Quản lý chung hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận 

chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các 
loại xe tương tự trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các phường, xã trực thuộc triển khai thực 
hiện Quy định này. 

2. Chủ trì và phối hợp với ngành liên quan trình UBND thành phố quy định hạn 
chế phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với từng loại phương 
tiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

3. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành 
chính trong việc quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, 
xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các lại xe tương tự bảo đảm việc quản lý, giữ gìn trật 
tự và an toàn giao thông trong phạm vi quận, huyện. 

4. Có cơ chế khuyến khích việc thành lập tổ, đội tự quản, hợp tác xã, xây dựng 
thương hiệu trong kinh doanh. 

5. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7 hàng năm) thống 
kê, báo cáo tình hình tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa 
bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn về 
Sở Giao thông vận tải. 

Điều 13. Ủy ban nhân dân các phường, xã 
1. Thực hiện việc quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe 

thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn phường xã.  
2. Tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ hành nghề cho người đăng ký hành nghề kinh doanh 

vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và 
các lại xe tương tự trên địa bàn quản lý; lưu trữ tài liệu có liên quan và vào Sổ theo dõi 
cấp phép hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục IV). 

3. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành 
chính trong việc quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, 
xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn phường xã.  

4. Thu hồi thẻ hành nghề trong các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 7 của 
Quy định này. Việc thu hồi phải được ghi chú vào sổ theo dõi để thực hiện việc thống 
kê sau này. 

5. Định kỳ 6 tháng thống kê, báo cáo tình hình tổ chức quản lý, hoạt động vận 
chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các 
loại xe tương tự trên địa bàn về UBND quận, huyện  (theo mẫu tại Phụ lục V). 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14.  Khen thưởng 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành Quy định về tổ chức quản 

lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 
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hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố được khen thưởng theo quy 
định. 

Điều 15.  Xử lý vi phạm 
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách, hàng 

hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các lại xe tương tự tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm các điều, khoản của Quy định này và các quy định của pháp luật 
có liên quan, sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 16.   
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các 

ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao thông vận 
tải để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./. 

                                              
                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                                                CHỦ TỊCH 
 

                                                                        Trần Văn Minh 
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Phụ lục I 
 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,  

xe mô tô 2 bánh và các lọai xe tương tự 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   29   /2010 /QĐ-UBND 
ngày 27   tháng  9   năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 
Hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng   

xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự 
 

 
Kính gửi : …………(UBND phường, xã)……………………..….………… 

 
 

 
- Tên tôi là : …………………….…………………..…….. Năm sinh : ……………….……. 
- Hộ khẩu thường trú (tạm trú ): …………………………….…………………………. 

…………………………….………………………….…………………………….……………………… 
 

- Số CMND : …………..………….. do Công an …………………….……………………. 
  cấp ngày ………… tháng …….… năm …..……….……… 
- Biển số đăng ký xe:  ………………..……….…………… 
- Loại xe:  ……………………………….……………..…………. 
- Giấy phép lái xe số: ………………………………………. 

 
 

Đề nghị UBND ………………………………………. chấp thuận và cấp phép cho tôi 
được hành nghề kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng phương tiện 
nêu trên. 

 

Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy 
định của Nhà nước trong quá trình  hành nghề./. 

 
 

UBND phường, xã ……………….. 
Số hiệu Thẻ hành nghề đã cấp: 

…….…………….. 

 
(Ký tên, đóng dấu) 

       ………...… , ngày……tháng .…. năm ………. 

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

Ảnh kiểu 
CMND

cở 3x4 cm
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 Phụ lục II 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ  
Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,  

xe mô tô 2 bánh và các lọai xe tương tự 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  29  /2010/QĐ-UBND ngày 27  tháng 
  9 năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ  
 

Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,  
xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự 

 
 

Kính gửi : …………(UBND phường, xã)……………………..….………… 
 
 

 
- Tên tôi là : …………………….…………………..…….. Năm sinh : ……………….……. 
- Hộ khẩu thường trú (tạm trú ): …………………………….…………………………. 

…………………………….………………………….…………………………….……………………… 
 

- Số CMND : …………..………….. do Công an …………………….……………………. 
  cấp ngày ………… tháng …….… năm …..……….……… 
- Biển số đăng ký xe:  ………………..……….…………… 
- Loại xe:  ……………………………….……………..…………. 
- Giấy phép lái xe số: ………………………………………. 

 

 

Hiện tôi đã có Thẻ hành nghề kinh doanh vận chuyển bằng …………………   do 
UBND ……………………………………………. cấp. 

Lý do xin đổi, cấp lại: ………………………………………………………………………… 
 

Đề nghị UBND …………………………………………. đổi, cấp lại Thẻ hành nghề để hoạt 
động vận chuyển theo quy định./. 

 

 
UBND phường, xã ……………….. 

- Cấp, đổi lần:    …….…………….. 
- Số hiệu Thẻ hành nghề: …….…………….. 

 
(Ký tên, đóng dấu) 

       ………...… , ngày……tháng .…. năm ………. 

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ảnh kiểu 
CMND

cở 3x4 cm
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       Phụ lục III 
                                               MẪU THẺ HÀNH NGHỀ 

Cấp cho người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng  
xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự. 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   29   /2010/QĐ-UBND 
ngày  27  tháng  9  năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hướng dẫn:  
 

- Kích thước thẻ hành nghề: Dài 09 cm; rộng 06 cm; 
- (1): Ghi tên UBND phường, xã (chữ in hoa, đậm); 
- (2): Họ và tên người hành nghề (chữ in hoa, đậm); 
- (3): Loại xe đăng ký hành nghề (chữ in hoa, đậm).  
         Ví dụ: MÔ TÔ 2 BÁNH, XE ĐẠP, XE XÍCH LÔ, XE BA GÁC… 
- (4): Số hiệu thẻ hành nghề do UBND phường, xã cấp để theo dõi; 
- (5): Dấu giáp lai hình. 

 

Thẻ hành nghề mẫu:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 cm

2 cm

4 cm

UBND PHƯỜNG, XÃ . . .…………….. . . . . . .  (1)

Ảnh màu 
3x4

           (5)

(Họ và tên)…………….……....…. (2)

(Loại xe hành nghề) …..….… (3)

(Số hiệu Thẻ hành nghề) ...  (4)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Ảnh màu
3 x4 (cm)

NGUYỄN VĂN A
NgUY

XE XÍCH LÔ
0012
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Phụ lục IV         SỔ THEO DÕI 
Cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng  
xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  29   /2010/QĐ-UBND 
ngày  27  tháng 9    năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

UBND QUẬN, 
HUYỆN… 

UBND PHƯỜNG, XÃ . . . 
. . . . . 

 

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

 
 

DANH SÁCH CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA 
BẰNG XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ 2 BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ 

 
 
 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND Địa 
chỉ  
cư trú 

Phương tiện 
hành nghề 

Biển số đăng ký 
xe 

Số hiệu 
thẻ hành 
nghề 

Ngày 
cấp  

Ghi chú 

1     Xe xích lô     
2     Xe ba gác     
3     Môtô 2 bánh     
4     ….     
…          
          
          

 
                  NGƯỜI LẬP BẢNG  
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Phụ lục V 
                                             MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

Của đơn vị quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa  
bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   29    /2010/QĐ-UBND 
ngày 27   tháng  9   năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

 
UBND PHƯỜNG, XÃ . 

. . . . .  
 

Số: . . . . . . . . . . . . . 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
. . . . . . . . . . . ., ngày . . .. . tháng . . .. . năm …….. . . . . 

 

BÁO CÁO  
Về tổ chức quản lý,  hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa 

bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh 
và các loại xe tương tự. 

 
 

I.  Tình hình chung 
- Nêu những nét khái quát trong công tác quản lý,  hoạt động vận chuyển hành khách, 

hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự; về trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn.  

- Các đóng góp trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 
(nếu có). 

II.  Số lượng người hành nghề, phương tiện vận chuyển  
Tổng số người hành nghề hiện đang hoạt động: . . ……. . . người  
 Trong đó:    - Đăng ký mới:. . ……. . . người; 
           - Nghỉ hoạt động:. ……. . . người. 
Tổng số phương tiện vận chuyển:   …….…. . .  xe 
 Trong đó:     -  Xe xích lô: . ………... . . xe; 
                 -  Xe gắn máy: ………... . . xe; 

           -  Xe môtô:. ………... . . xe; 
                      -  Xe khác:. ………... . . xe. 

 

III.  Những vướng mắc khó khăn trong hoạt động (nếu có): 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………………………………………………………………………  
 

IV/. Kiến nghị, đề xuất (nếu có): 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………………………  

 
Nơi nhận: 
- UBND quận(huyện); 
- Lưu: VT, …. 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu) 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                   
  Số: 30/2010/QĐ-UBND                     Đà Nẵng, ngày28 tháng9 năm 2010 

 
                                           QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 
2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

                                                                                           

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

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

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 
về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 
về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 
2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;  

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

Căn cứ Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 10 về 
quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo 
vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
như sau: 

“ Điều 6. Quản lý và sử dụng tiền thu phí 
1. Căn cứ vào số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được 

hàng tháng, cơ quan thu phí được trích để lại 10% tổng số phí thu được để chi phí phục 
vụ công tác thu. Số còn lại (90%) nộp vào ngân sách và hạch toán điều tiết cho ngân 
sách thành phố toàn bộ số thu này. 

2. Nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (sau khi trừ phần 
trích để lại cho cơ quan thu phí) được sử dụng để chi cho công tác quản lý, vận hành 
hệ thống thoát nước, xử lý thoát nước thuộc dự án thoát nước và vệ sinh trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được 
áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2010. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 
dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Cấp nước Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                                                                                          KT CHỦ TỊCH 
                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH  

                      
                                                                                                                Võ Duy Khương 
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    UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                _________________________                                                             ____________________________________ 

   Số:  31 /2010/QĐ-UBND                   Đà Nẵng, ngày 29  tháng 9   năm 2010 
 
          
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

 gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng _________________________ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây 
dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; 
 Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 
phủ về thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính 
phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất; 

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Quy định thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng 
nhận) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như sau: 

1.Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ đối với các cơ quan thực hiện có liên quan, cụ thể như sau : 
      a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện không quá năm (05) ngày 
làm việc. 

b) Cơ quan thuế thực hiện không quá hai (02) ngày làm việc (nếu có). 
    c) Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện không quá một (01) ngày làm 
việc. 
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 d) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thực hiện không 
quá hai (02) ngày làm việc. 

 2. Thời gian quy định tại khoản 1 Điều này không kể thời gian người sử dụng đất 
thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian công khai kết quả thẩm tra và thời gian phải thực 
hiện trích đo địa chính thửa đất.  

 a) Thời gian công khai kết quả thẩm tra đối với trường hợp phải công khai kết 
quả thẩm tra theo quy định của pháp luật là mười lăm (15) ngày. 

 b) Trường hợp thửa đất chưa có trên bản đồ địa chính thì thời gian thực hiện trích 
đo địa chính thửa đất là không quá ba (03) ngày làm việc. 

3. Việc tiếp nhận hồ sơ và trao giấy chứng nhận được thực hiện tại Văn phòng 
Đăng ký quyền sử dụng đất.  

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, 
cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ và nhận Giấy 
chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện. 

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất khi nhận hồ sơ có trách nhiệm viết 
giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc 
phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ lý 
do). 

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

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

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

                                       .               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
            CHỦ TỊCH 

 
            Trần Văn Minh 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số: 32/2010/QĐ-UBND                           Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2010   
 
                                                QUYẾT ĐỊNH  

 

Ban hành định mức chi tiêu trong việc đón tiếp khách nước ngoài, 
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 

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

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

 Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài 
chính về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách 
trong nước;  
 Căn cứ Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 16 về 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

Điều 1. Ban hành định mức chi tiêu trong việc đón tiếp khách nước ngoài, tổ 
chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng (theo Phụ lục kèm theo Quyết định). 

   

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
 

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội 
và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp phải thực hiện chế độ chi tiêu tiếp 
khách nước ngoài, tiếp khách trong nước đến công tác tại cơ quan, đơn vị; tổ chức các 
hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại Quyết định này. 
  

 Điều 3. Nguyên tắc áp dụng định mức chi tiêu   

1. Việc đón tiếp và làm việc với đoàn khách nước ngoài trên địa bàn thành phố 
phải căn cứ vào chương trình đón đoàn khách nước ngoài đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. 

 

2. Định mức chi tiêu nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này là mức chi tối đa. 
Trong quá trình thực hiện, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp có thể tự quyết 
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định mức chi nhưng không được vượt quá mức chi tối đa được quy định tại Quyết định 
này. 

 

3. Đối với những mức chi phát sinh trong quá trình đón tiếp khách nước ngoài, 
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước không có quy định tại 
Quyết định này và những nội dung khác về lập dự toán, quản lý, phân bổ và quyết toán 
kinh phí thì thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 
của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong 
nước.  

 

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 
ngành liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu 
tại Điều 1. 

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBND thành 
phố về Ban hành Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức 
các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 
 

 Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ 
trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
 
 

                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                        KT. CHỦ TỊCH 
                                          PHÓ CHỦ TỊCH 
 
                                                                 Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC : ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TRONG VIỆC ĐÓN TIẾP KHÁCH 
NƯỚC NGOÀI,TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ TIẾP 

KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/ 2010/ QĐ-UBND  ngày 06 tháng10 năm2010  

của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHI GHI CHÚ 

A TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI 
VÀO LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG       

I 
Đối với đoàn khách nước ngoài do 
Đà Nẵng đài thọ toàn bộ chi phí ăn, 
ở, đi lại  

      

1 Chi đón, tiễn khách tại sân bay       
a Chi tặng hoa       
- Khách hạng đặc biệt và khách hạng A     
+ Trưởng đoàn đồng/người   
+ Phó đoàn và thành viên đoàn đồng/người   
- Khách hạng B     

+ Trưởng đoàn và thành viên đoàn là nữ đồng/người   

- Khách hạng C     

+ Trưởng đoàn là nữ đồng/người 

Tối đa  
200.000 
đ/người 

  

b 
Chi thuê phòng chờ tại sân bay (áp 
dụng cho khách hạng đặc biệt, khách 
hạng A và khách hạng B) 

    
Theo giá hóa đơn thu tiền của 
đơn vị có chức năng cung cấp 
dịch vụ tại sân bay 

2 Tiêu chuẩn xe ô tô       

a Đoàn là khách hạng đặc biệt     

Sử dụng xe lễ tân Nhà nước theo 
quy định của Bộ Ngoại giao và 
các quy định hiện hành có liên 
quan 

b Đoàn là khách hạng A       

- Trưởng đoàn     01 xe 

- Phó đoàn và thành viên đoàn là cấp 
Bộ trưởng     01 người/01 xe 

- Phó đoàn và thành viên đoàn là cấp 
Thứ trưởng và tương đương     02 người/01 xe 

- Phó đoàn và thành viên đoàn khác     03 người/01 xe 

- Đoàn tuỳ tùng     xe nhiều chỗ 

c Đoàn là khách hạng B và khách hạng 
C       

- Trưởng đoàn     01 xe 

- Phó đoàn là cấp Thứ trưởng và tương 
đương     02 người/01 xe 

- Thành viên đoàn     xe nhiều chỗ 
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3 Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở       

a Khách hạng đặc biệt     Do Thủ trưởng cơ quan đón đoàn 
phê duyệt 

b Đoàn là khách hạng A       

- Trưởng đoàn đồng/người/ngày 5,500,000 

- Phó đoàn  đồng/người/ngày 4,500,000 

- Đoàn viên đồng/người/ngày 3,500,000 

Giá thuê phòng có bao gồm cả 
bửa ăn sáng 

c Đoàn là khách hạng B       

- Trưởng đoàn đồng/người/ngày 4,500,000 

-  Phó đoàn đồng/người/ngày 4,500,000 

- Đoàn viên đồng/người/ngày 2,800,000 

Giá thuê phòng có bao gồm cả 
bửa ăn sáng 

d Đoàn là khách hạng C       

- Trưởng đoàn đồng/người/ngày 2,400,000 

- Đoàn viên đồng/người/ngày 1,700,000 
Giá thuê phòng có bao gồm cả 
bửa ăn sáng 

e Khách mời quốc tế khác  đồng/người/ngày 500,000 Giá thuê phòng có bao gồm cả 
bửa ăn sáng 

3 Tiêu chuẩn ăn hằng ngày      

Bao gồm 2 bửa trưa, tối. Trong 
đó đã bao gồm 
 đồ uống (rượu, bia, nước uống 
sản xuất tại Việt Nam), chưa bao 
gồm các loại thuế phải trả nhà 
cung cấp dịch vụ theo quy định 
hiện hành. 

a Khách hạng đặc biệt     
Do thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 
trong chương trình đón đoàn 

b Đoàn là khách hạng A đồng/người/ngày 800,000   

c Đoàn là khách hạng B đồng/người/ngày 540,000   

d Đoàn là khách hạng C đồng/người/ngày 400,000   

e Khách mời quốc tế khác đồng/người/ngày 270,000   

4 Tổ chức tiệc chiêu đãi     Chỉ được tổ chức chiêu đãi một 
lần;  

a Khách hạng đặc biệt     
Do thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 
trong chương trình đón đoàn 
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b Khách hạng A, hạng B và hạng C     

Mức chi chiêu đãi đã bao gồm cả 
tiền đồ uống (rượu, bia, nước 
uổng sản xuất tại Việt Nam) và 
được áp dụng cho cả đại biểu và 
phiên dịch phía Việt Nam tham 
gia tiếp khách, chưa bao gồm các 
loại thuế phải trả nhà cung cấp 
dịch vụ theo quy định hiện hành. 
Mức chi chiêu đãi tối đa không 
vượt quá mức tiền ăn một ngày 
của khách theo qui định tại 
khoản 3, Mục I, Phần A này. 

5 Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi 
làm việc       

a Khách hạng đặc biệt     
Do thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 
trong chương trình đón đoàn 

b Đoàn là khách hạng A  đồng/người/ngày  220,000 Hai buổi làm việc 

c Đoàn là khách hạng B đồng/người/ngày  110,000 Hai buổi làm việc 

d Đoàn là khách hạng C đồng/người/ngày  70,000 Hai buổi làm việc 

6 Chi dịch thuật       

a Biên dịch       

- Tiếng Anh hoặc tiếng của 1 nước EU 
sang Tiếng Việt đồng/trang 120,000  khoảng 350 từ 

- Tiếng Việt sang Tiếng Anh hoặc 
tiếng của 1 nước thuộc EU đồng/trang 150,000  khoảng 350 từ 

- Đối với một số ngôn ngữ không phổ 
thông     Được phép tăng tối đa 30% so 

với mức chi biên dịch nêu trên 

b Dịch nói       

- Dịch nói thông thường đồng/giờ/người 150,000 
Tương đương 1.200.000 
đồng/người/ngày làm việc 8 
tiếng 

- Dịch đuổi (dịch đồng thời) đồng/giờ/người 400,000 Tương đương 3.200.000 
đ/người/ngày làm việc 8 tiếng 

7 Chi văn hóa, văn nghệ và tặng 
phẩm       

a Chi văn hóa, văn nghệ       

- Khách hạng đặc biệt     
Do thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 
trong chương trình đón đoàn 
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- Khách hạng A, hạng B và hạng C     

Do thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 
trong chương trình đón đoàn 
nhưng tối đa mỗi đoàn chỉ chi 
xem biểu diễn nghệ thuật dân tộc 
1 lần theo giá vé rạp hoặc theo 
hợp đồng biểu diễn 

b Chi tặng phẩm      
Là sản phẩm do Việt Nam sản 
xuất và thể  
hiện bản sắc văn hóa dân tộc 

- Khách hạng đặc biệt     
Do thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 
trong chương trình đón đoàn 

- Đối với khách hạng A        

+ Trưởng đoàn đồng/người 1,000,000   

+ Các đại biểu khác đồng/người 300,000   

- Đối với khách hạng B       

+ Trưởng đoàn đồng/người 600,000   

+ Các đại biểu khác đồng/người 300,000   

- Đối với khách hạng C       

+ Trưởng đoàn đồng/người 400,000   

+ Các đại biểu khác đồng/người 300,000   

8 Đi công tác địa phương và cơ sở     

- Cơ quan chủ trì đón tiếp chịu 
trách nhiệm toàn bộ chi phí đưa 
đón khách từ nơi ở chính tới địa 
phương và chi phí ăn nghĩ theo 
mức chi qui định tại khoản 2,3 và 
4, Mục I này. 
- Cơ quan ở địa phương nơi 
khách đến thăm và làm việc chi 
tiếp khách gồm nước 

9 Chi đưa khách đi tham quan     

Mức chi đưa đón khách từ nơi ở 
chính đến điểm tham quan, chi 
ăn, nghĩ cho khách trong những 
ngày đi tham quan theo các mức 
chi ăn, nghĩ qui định tại khoản 2 
và 3, Mục I này. 

10 Trường hợp đoàn vào làm việc với 
nhiều cơ quan, đơn vị     

- Cơ quan chủ trì đón đoàn chịu 
trách nhiệm về chi phí đón, tiễn, 
tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, đi lại của 
đoàn theo mức chi qui định tại 
các khoản 1, 2, 3 và 4, Mục I này. 

II 

Đối với Đoàn khách nước ngoài vào 
làm việc tại ĐN do khách tự túc ăn, 
ở; ĐN chi các khoản chi phí lễ tân, 
chi phí đi lại trong TP 

      



44 CÔNG BÁO/Số 10 + 11 + 12/Ngày 5-12-2010  

1 Khách hạng đặc biệt     
Do thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 
trong chương trình đón đoàn 

2 Đoàn là khách hạng A, hạng B, hạng 
C     

- Cơ quan chủ trì đón tiếp được 
chi đón tiếp đoàn theo các nội 
dung và mức chi qui định tại các 
khoản 1,4,5,6 và 7, Mục I này. 

3 

Trường hợp cần thiết phải đi khách đi 
thăm và làm việc tại các địa phương 
hoặc cơ sở theo chương trình kế 
hoạch đã được cấp thẩm quyền quyết 
định 

    Chi đón tiếp theo mức quy định 
tại khoản 8, Mục I này 

4 
Trường hợp đoàn làm việc với nhiều 
cơ quan đơn vị theo chương trình 
được duyệt 

    Chi đón tiếp theo mức quy định 
tại khoản 5, Mục I này 

III 
Đối với đại sứ các nước, Trưởng đại 
diện các tổ chức quốc tế đến chào 
khi kết thúc nhiệm kỳ công tác  

      

1 Tiệc mời cơm thân mật đồng/người 700,000 

Trong đó đã bao gồm đồ uống 
(rượu, bia, nước uống sản xuất 
tại Việt Nam), chưa bao gồm các 
loại thuế phải trả nhà cung cấp 
dịch vụ theo quy định hiện hành. 

2 Chi mua tặng phẩm cho khách đồng/người 600,000   

IV 
Đối với các đoàn khách nước ngoài 
vào làm việc tại ĐN do khách tự túc 
mọi chi phí 

    Chi đón tiếp theo mức quy định 
tại khoản 5, Mục I này 

B CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG 
NƯỚC       

1 Chi nước uống đồng/người/ngày  20,000   

2 Chi mời cơm đồng/người/ngày  200,000 

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập tự đảm bảo chi phí hoạt 
động; đơn vị tự đảm bảo một 
phần chi phí hoạt động theo Nghị 
định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/4/2006 của Chính phủ và các 
tổ chức khoa học công nghệ 
công lập đã thực hiện theo cơ chế 
tự chịu trách nhiệm theo quy 
định tại Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP ngày 
05/9/2005 của Chính phủ được 
tự quyết định đối tượng và mức 
chi mời cơm nhưng phải được 
quy định trong quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết 
kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc 
điểm của đơn vị. 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
  Số: 33/2010/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày 08  tháng 10  năm 2010 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng 
 và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các 

 cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân; 
 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 
về đào tạo, bồi dưỡng công chức;  

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;  

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 
chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, quản lý công 

tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác 
tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng chịu 
trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các 
Quyết định sau: Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, 
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bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các 
cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, 
Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 
94/2005/QĐ-UBND. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 
Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn 
vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, 
Chủ tịch UBND phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ngành; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  
 
                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                                       CHỦ TỊCH 
 
                                                        Trần Văn Minh 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 
Về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với 

cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị  
thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33 /2010/QĐ-UBND 
ngày  08  tháng 10  năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 
Quy định này quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế 

độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, 
phường, khối Đảng, Đoàn thể, Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng được cơ quan có 
thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh 
1. Đối tượng 
a) Cán bộ, công chức hành chính, công chức tập sự (theo Luật Cán bộ, công 

chức) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc thành phố quản lý; 
 b) Viên chức trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đang công 

tác tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc thành phố quản lý; 
c) Đối tượng được tiếp nhận, bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân 

lực của UBND thành phố Đà Nẵng; Đối tượng theo Đề án ban hành kèm theo Quyết 
định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Đà 
Nẵng (sau đây gọi chung là đối tượng thu hút, đối tượng theo Đề án 47); 

d) Cán bộ, công chức cấp xã, phường; Nhân viên Y tế hợp đồng theo Quyết định 
số 58/1994/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ; 

đ) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường; lao động hợp 
đồng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được cử đi bồi dưỡng theo chức 
danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, bồi dưỡng tin học, quản lý Nhà nước, tập huấn kỹ 
năng, chuyên đề. 

2. Các đối tượng quy định nêu trên, ưu tiên cử đi học đối với cán bộ, công chức, 
viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; trong diện kế cận, dự nguồn; đối tượng 
theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, đối tượng theo Đề án 47; Các đối tượng hưởng 
chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
     Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng 

1. Mục tiêu 
a) Trang bị kiến thức cơ bản, chuyên sâu, các kỹ năng theo chuyên đề nhằm xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực, thành thạo 
về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; 
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b) Hàng năm, có ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, 
bồi dưỡng; trong đó, cử đi đào tạo sau đại học không quá 5% so với tổng số cán bộ, 
công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

2. Nguyên tắc 
a) Đào tạo, bồi dưỡng phải trên cơ sở tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, 

tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực 
của cơ quan, đơn vị và địa phương; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, 
sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

b) Đề cao vai trò tự học và quyền của công chức, viên chức trong việc lựa chọn 
chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm; 
          c )Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. 

 
Chương II 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Điều 4. Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng  
1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 
a) Lý luận chính trị; 
b) Chuyên môn, nghiệp vụ; 
c) Kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên 

ngành; tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác; 
2.  Hình thức đào tạo, bồi dưỡng 
a) Đào tạo theo hình thức chính quy, tập trung; vừa học, vừa làm; học trong và 

ngoài giờ hành chính và cá nhân tự đi học; 
b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; theo các chức danh 

lãnh đạo, quản lý; theo vị trí việc làm; theo chuyên đề,  kỹ năng chuyên ngành, tập 
huấn, cập nhật thông tin, kiến thức mới. 

Điều 5. Điều kiện cử đi học 
1. Điều kiện chung 

a) Cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải theo nhu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, có khả năng 
phát triển hoặc nằm trong diện quy hoạch của cơ quan, đơn vị; 

b) Trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị đăng ký cử đi học hàng 
năm; 

c) Các trường hợp đặc biệt khác được cử đi học không theo quy định này do 
UBND thành phố quyết định. 

 

     2. Điều kiện cụ thể 
Ngoài các điều kiện chung quy định nêu trên, các đối tượng cử đi học phải đảm 

bảo các điều kiện cụ thể như sau: 
a) Cử đi học sau đại học 
- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của các cơ sở đào tạo; 
- Có thời gian công tác từ đủ 05 (năm) năm trở lên tính từ thời điểm được tuyển 

dụng, tiếp nhận, bố trí công tác trong đó có ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; Trường hợp đặc biệt khác do UBND thành phố quyết định; 
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- Chuyên ngành cử đi đào tạo phải phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo 
trước đó và phù hợp với vị trí công tác đang đảm nhận; 

- Không quá 40 (bốn mươi) tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo. 
b) Cử đi học đại học tại các cơ sở đào tạo công lập: (áp dụng đối với cán bộ, 

công chức cấp xã, phường) đảm bảo các điều kiện: 
+ Được tuyển dụng, bổ nhiệm và bố trí vào các chức danh cán bộ, công chức 

cấp xã, phường ít nhất 05 (năm) năm tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; 
+ Ngành nghề cử đi học phải phù hợp với vị trí, chức danh chuyên môn và tiêu 

chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường theo quy định hiện hành của Nhà 
nước; 

 

     c) Cử đi học lý luận chính trị 
- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 

5 năm 1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chế độ học tập lý luận chính trị 
trong Đảng; Kết luận số 69/KL/TW ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ban Bí thư về việc 
việc tục thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW và các văn bản quy định của Ban Tổ chức 
Trung ương. 

d) Cử đi học tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 
Theo yêu cầu triệu tập hoặc cử đi học của cơ quan có thẩm quyền. Riêng về 

ngoại ngữ nếu cá nhân tự học đạt kết quả điểm IELTS (tương đương) từ 5.0 trở lên thì 
được hỗ trợ thanh toán lệ phí thi. 

Điều 6.  Quy trình, hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi học 
1. Quy trình 
 a) Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm các cơ quan, đơn vị tổng hợp số lượng, 

kết quả cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của 
năm sau gửi Ban Tổ chức Thành ủy (đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể) 
và Sở Nội vụ thành phố (đối với các cơ quan thuộc khối nhà nước) để phối hợp với Sở 
Tài chính tổng hợp xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 b) Sau khi kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng được UBND thành phố phê duyệt, Sở 
Nội vụ có trách nhiệm thông báo công khai đến các cơ quan, đơn vị để đăng ký danh 
sách đi học. Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học (đối với các cơ quan, 
đơn vị thuộc khối nhà nước). Phối hợp các cơ sở đào tạo trong và ngoài thành phố tổ 
chức các lớp học; 

 c) Đối với các lớp học do các cơ sở đào tạo chiêu sinh, tổ chức đào tạo: Cơ 
quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn 
quy định tại Điều 5, Quy định này để chọn cử cán bộ công chức, viên chức dự thi, sau 
khi trúng tuyển lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cử đi học 
theo phân cấp quản lý. 
         2. Hồ sơ 

a) Đơn đề nghị được đi học của cán bộ, công chức, viên chức; 
b) Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị;  
c) Thông báo kết quả trúng tuyển, giấy triệu tập đi học của cơ sở đào tạo; 
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d) Bản sao Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc Quyết 
định tiếp nhận và bố trí công tác đối với đối tượng theo chính sách thu hút, đối tượng 
theo Đề án 47. 

đ) Đối với các trường hợp đi học sau đại học phải kèm theo bản cam kết của cá 
nhân (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) sau khi hoàn thành khoá đào tạo 
phải phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý theo quy định 
tại khoản 2, Điều 8, Quy định này. 

 

Điều 7. Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi học 
1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý 
a) Cán bộ thuộc khối Đảng, đoàn thể: Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định, báo 

cáo Thường trực Thành ủy quyết định cử đi học; 
b) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: Sở Nội vụ thẩm định 

trình Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy. Sau khi có ý kiến của 
Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quyết định cử đi học. 
        2. Cán bộ, công chức, viên chức cử đi học các chương trình lý luận chính trị:  Thực 
hiện theo phân cấp của Ban Thường vụ Thành ủy; 
        3. Các trường hợp còn lại và các lớp học tổ chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đã được phê duyệt do Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cử 
đi học theo phân cấp quản lý; 
        4. Cán bộ, công chức, viên chức cử đi học ở nước ngoài: Do cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cử đi học theo quy định của Nhà nước. 

 
Chương III 

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ CHẾ ĐỘ 
 TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC 
 

Điều 8. Quyền lợi và nghĩa vụ 
    1. Quyền lợi:  

 Cán bộ, công chức, viên chức cử đào tạo, bồi dưỡng trong nước được hưởng 
các quyền lợi như sau: 
           a) Được cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng bố trí thời gian, kinh phí theo quy định 
và tạo điều kiện thuận lợi để đi học; 

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; 
c) Được hưởng lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng; 
d) Cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi 

dưỡng được biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra, kết quả học tập hàng năm là tiêu chuẩn 
để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, xét nâng bậc lương; 

Cán bộ, công chức, viên chức  được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được 
hưởng quyền lợi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và chế độ khác theo quy định 
của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ 
a) Cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời 
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gian đi học phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu 
sự quản lý của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 

b) Sau khi hoàn thành các khoá đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành sự phân công, 
bố trí công tác của thành phố và của các cơ quan, đơn vị. Đối với các trường hợp được 
cử đi đào tạo sau đại học phải phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 
Đà Nẵng thời gian ít nhất gấp 03 (ba) lần so với thời gian được cử đi đào tạo. 

Điều 9. Trách nhiệm vật chất 
1. Trong các trường hợp sau đây, các đối tượng cử đi học phải bồi thường chi 

phí đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Trong thời gian cử đi học hoặc sau khi hoàn thành khoá học vi phạm một 

trong các hình thức sau: Tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 
đồng làm việc, chuyển công tác ra khỏi khu vực Nhà nước, không thực hiện đúng cam 
kết về thời gian phục vụ sau khi hoàn thành khóa học, không chấp hành sự phân công, 
bố trí công tác của thành phố và của cơ quan, đơn vị thì phải bồi thường chi phí đào 
tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành của Nhà nước hoặc theo hợp đồng đã thỏa 
thuận;  

b) Trong thời gian cử đi học tự ý bỏ học, bị buộc thôi học, đình chỉ học tập thì 
phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng; 

 

2. Các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng được tính để bồi thường bao gồm: Học 
phí, lệ phí, tài liệu, tàu xe, trợ cấp tốt nghiệp, trợ cấp hàng tháng…, các nguồn tài chính 
do ngân sách Nhà nước cấp, do phía nước ngoài viện trợ chính thức cho Việt Nam và 
từ nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị;  

Cách tính chi phí bồi thường thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 
 

Điều 10. Chế độ trợ cấp đi học 
1. Đi học đại học, sau đại học trong nước: Được thanh toán các khoản trợ cấp, 

bao gồm 
1.1. Các khoản chi phí học tập: 
a) Học phí, lệ phí thi tốt nghiệp; 
b) Tài liệu, giáo trình chính phục vụ học tập do cơ sở đào tạo cung cấp, đảm bảo 

đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính. Mức thanh toán tiền 
tài liệu tối đa cho một khoá đào tạo như sau: 

 
 

- Tiến sỹ:       8.000.000 đồng, 
- Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II:   6.000.000 đồng, 
- Thạc sỹ, BS nội trú:      4.000.000 đồng, 
- Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I:    3.000.000 đồng, 
- Đại học: (Kể cả cử nhân chính trị):   2.000.000 đồng, 
 

1.2. Tiền tàu, xe (đi học ngoài phạm vi thành phố Đà Nẵng): 
Được trợ cấp tàu, xe lượt đi và lượt về cho mỗi kỳ tập trung học tập (một năm 

được thanh toán tối đa không quá hai kỳ). Chế độ thanh toán tiền tàu, xe thực hiện theo 
quy định hiện hành của Nhà nước. 

1.3. Tiền ăn, thuê nhà ở (đi học ngoài phạm vi thành phố Đà Nẵng): 
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a) Tiền ăn và sinh hoạt phí:  Được thanh toán bằng 30% mức phụ cấp lưu trú 
theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 
2010 của Bộ Tài chính); 

 

b) Tiền thuê nhà ở: 
- Đi học tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: 700.000 

đồng/người/tháng; 
 

- Đi học tại các tỉnh, thành phố còn lại: 500.000 đồng/người/tháng. 
1.4. Trợ cấp tốt nghiệp:  
Sau khi tốt nghiệp (có bằng tốt nghiệp chính thức) được trợ cấp một lần với các 

mức như sau: 
- Tiến sỹ:       15.000.000 đồng, 
- Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II:  10.000.000 đồng, 
- Thạc sỹ, Bác sĩ nội trú:       8.000.000 đồng, 
- Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I:     6.000.000 đồng, 
 

2. Đi học Trung, Cao cấp lý luận chính trị; Trung cấp hành chính: Được thanh 
toán các khoản trợ cấp 

2.1. Học phí: Đối với Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ, công chức 
cấp xã, phường) được cử đi học Cao cấp lý luận chính trị (hệ đào tạo tại chức); 

 

2.2. Tài liệu, giáo trình chính phục vụ học tập: Do cơ sở đào tạo cung cấp hoặc 
thông báo, đảm bảo đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính). 
Mức thanh toán tiền tài liệu tối đa cho một khoá đào tạo như sau: 

 

- Cao cấp lý luận chính trị:     1.500.000 đồng, 
- Trung cấp lý luận chính trị, trung cấp hành chính:    500.000 đồng. 
 

2.3. Trợ cấp hàng tháng: 
 - Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học lý luận chính trị: Được hưởng 

mức trợ cấp hàng tháng quy định tại Công văn số 38-HD/BTCTW ngày 30 tháng 3 
năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp đối với 
học viên đi học tại các trường chính trị; 

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học Trung cấp Hành chính được 
hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 4, Điều 10, Quy định này. 

3. Cử đi bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày ngoài thành phố Đà Nẵng: Được thanh 
toán các khoản trợ cấp 

3.1. Tiền tàu, xe (lượt đi và lượt về) theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
3.2. Tiền ăn, thuê nhà ở: 
a)  Đi học từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ tiền ăn, thuê nhà ở theo quy định tại 

điểm 1.3 khoản 1, Điều 10, Quy định này; 
b) Đi học dưới 01 tháng: Được trợ cấp tiền ăn và tiền thuê phòng ở bằng 50% 

chế độ công tác phí theo quy định. 
4. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, 

viên chức (Kiến thức QLNN và các kiến thức bổ trợ khác) 
4.1. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (kể cả cán bộ, công chức, 

những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường) được cử đi bồi dưỡng kiến 
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thức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng 
kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành… trong thành phố Đà Nẵng từ 01 tháng trở lên, được 
giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng bao gồm:  

a) Mỗi tháng có tập trung học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (theo số ngày 
thực tế đi học) được trợ cấp 40% mức lương tối thiểu; các đối tượng công tác tại các 
cơ quan, đơn vị ở miền núi được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu theo quy định hiện 
hành của nhà nước; 

b) Ngoài ra, các đối tượng sau đây còn được trợ cấp thêm hàng tháng với các 
mức như sau: 

- Cán bộ, công chức xã, phường:  : 150.000 đồng/người/tháng 
- Cán bộ, công chức, viên chức nữ  : 150.000 đồng/người/tháng 
- Các đối tượng là người dân tộc thiểu số : 250.000 đồng/người/tháng 

4.2. Đối tượng được hưởng nhiều mức trợ cấp theo quy định tại mục b, điểm 4.1, 
khoản 4, Điều 10, Quy định này chỉ được hưởng một mức trợ cấp cao nhất. 

Điều 11. Không được hưởng chế độ trợ cấp đi học 
Các trường hợp sau đây không được hưởng chế độ trợ cấp đi học: 
1. Nếu học lại, thi lại thì không được hưởng các khoản trợ cấp trong thời gian 

học lại, thi lại; 
2. Kết quả học tập toàn khoá không đạt yêu cầu, không đủ điều kiện tốt nghiệp 

thì không được hưởng trợ cấp bằng tốt nghiệp đồng thời tuỳ theo từng trường hợp có 
thể xem xét bồi thường toàn bộ hoặc một phần các khoản trợ cấp đi học đã nhận. 

Điều 12. Thời gian tính chế độ trợ cấp đi học 
 

1. Thời gian để tính chế độ trợ cấp tiền ăn, tiền thuê nhà ở, phụ cấp lưu trú cho 
mỗi kỳ tập trung học tập của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học đại học, sau 
đại học và các đối tượng được cử đi bồi dưỡng, tập huấn tại các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng (ngoài thành phố Đà Nẵng) là số tháng đi học thực tế theo thông báo của cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng. 

 

2. Thời gian tính chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng được cử đi 
học Lý luận chính trị, Hành chính, bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn  ngạch, bồi 
dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo trong thành phố 
Đà Nẵng 

- Cao cấp lý luận chính trị (Hệ tại chức):      09 tháng; 
- Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp Hành chính:  08 tháng; 
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước:      2,5 tháng;   
- Ngoại ngữ: chứng chỉ IELTS (tương đương):     03 tháng/1 cấp độ. 
Điều 13.Chế độ đi học khuyến khích đối với các đối tượng tự túc kinh phí 

đi học. 
1. Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng, không đủ điều kiện cử 

đi học nhưng sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
ngành nghề đi học phù hợp với công việc, vị trí đang đảm nhận; tự túc kinh phí đi học 
sau đại học và được Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
quyết định cử đi học thì được hưởng chế độ trợ cấp bằng tốt nghiệp như đối tượng được 
cơ quan có thẩm quyền cử đi học; 
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2. Các trường hợp tự túc kinh phí đi học ngoại ngữ có kết quả kỳ thi, được cấp 
chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (tương đương) từ 5.0 trở lên được thanh toán lệ phí dự thi. 

 
Chương IV 

KINH PHÍ, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ 
TRỢ CẤP ĐI HỌC 

 
Điều 14.   Kinh phí trợ cấp đi học 
 

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ trợ cấp đi học đối với cán bộ, công chức, 
viên chức theo Quy định này do ngân sách thành phố đảm bảo chi trả từ nguồn kinh 
phí đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và các nguồn thu 
khác theo quy định của pháp luật. 

 
Điều 15.   Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đi học 
1. Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền; 
2. Thông báo, giấy triệu tập đi học của cơ sở đào tạo (ghi rõ các khoản học phí, 

tài liệu phải nộp cho cơ sở đào tạo và thời gian tập trung học tập); 
3. Chứng từ, hoá đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính có liên quan đến 

các khoản trợ cấp đi học; 
4. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị đề nghị trợ cấp 

đi học; 
5. Bản sao Bằng tốt nghiệp (nếu trợ cấp tốt nghiệp hoặc trợ cấp khuyến khích tự 

đi học); 
6. Chứng chỉ hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày 
 

  Điều 16. Thời gian thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp đi học 
Chế độ trợ cấp đi học mỗi năm được thực hiện hai đợt:  
 

- Đợt 1: Từ tháng 5 đến hết tháng 6; 
- Đợt 2: Từ tháng 10 đến hết tháng 11. 
 

 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

   Điều 17. Cán bộ, công chức, viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền cử đi 
học các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 94/2005QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố được 
hưởng chế độ trợ cấp đi học theo Quy định này kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi 
hành. 
   Điều 18. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan có trách nhiệm 
tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, giải quyết chế độ chính 
sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và lập thủ tục giải quyết 
chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo 
đúng quy định. 
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  Điều 19. Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm: 
1. Cân đối kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; 
3. Cấp phát, theo dõi, kiểm tra và quyết toán kinh phí trợ cấp đi học kịp thời, 

đúng quy định 
 
 Điều 20. Sở Nội vụ thành phố có trách nhiệm 
1. Cử  Cán bộ, công chức, viên chức và lao động đi đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm 

quyền; 
2. Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; 
3. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 
hàng năm cho Bộ Nội vụ và UBND thành phố. 

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, 
đơn vị kịp thời phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của nhà nước và tình hình thực tế tại địa 
phương./. 

 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                            CHỦ TỊCH 
 
                                                               Trần Văn Minh 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số :34 /2010/QĐ-UBND 

 
               Đà Nẵng, ngày14 tháng 10  năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 165/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005  

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành 
chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường  

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; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, 
                                               QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 165/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính 
theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
phối hợp nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND thành phố Quy định về tiếp nhận và giải 
quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số : 35/2010/QĐ-UBND 

 
               Đà Nẵng, ngày14 tháng 10  năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ 

chế “một cửa” của Sở Y tế 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; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính 
theo cơ chế “một cửa” của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Y tế phối hợp nghiên cứu, 
trình Chủ tịch UBND thành phố Quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế 
một cửa của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 
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      ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
    Số: 36 /2010 /QĐ-UBND                      Đà Nẵng, ngày  18  tháng 11  năm 2010  
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
  Ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ  

hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
  Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và 
kinh doanh có điều kiện; 
 Căn cứ Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 
59/2006/NĐ-CP; 
 Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;  
 Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công Thương về ban 
hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;  
 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về địa điểm kinh doanh 
khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng 
dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ 
Quyết định số 2775/QĐ-UB ngày 31/05/2001 của Chủ tịch UBND thành phố về việc 
Định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh gas trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Quyết định số 3947/QĐ-UB ngày 03/6/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v sửa 
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đổi, bổ sung Quyết định 2775/QĐ-UB ngày 31/5/2001 của Chủ tịch UBND thành phố 
và các văn bản khác có liên quan. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, 
Khoa học và Công nghệ, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công an thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                   CHỦ TỊCH 
 
                                                                                                              Trần Văn Minh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số:  37 /2010/QĐ-UBND 

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

   
                Đà Nẵng, ngày  23  tháng 11 năm 2010 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế  
 

 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 
2009 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; 
 Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 339/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Quyết định phân 
cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Quy định phân cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho các đối tượng sau đây: 

1. Người thuộc hộ gia đình nghèo;  
2. Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo không quá 2 năm; 
3. Người thuộc hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ;  

4. Trẻ em dưới 6 tuổi; 
5. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; 
6. Người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; 
7. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 
Điều 2. Kinh phí thực hiện 
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Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố bảo đảm đóng bảo hiểm y tế cho các đối 
tượng quy định tại các điểm 1,2,3,4,5,6 và hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế 
cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tại điểm 7 của Điều 1. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 
a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các quận, huyện trong việc đóng và cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho các đối tượng tại Điều 1 Quyết định này; 
b) Chuyển giao và hướng dẫn các địa phương cập nhật các đối tượng đưa vào 

phần mềm quản lý; 
c) Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố bố trí kinh phí 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các quận, huyện thực hiện; 
d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về UBND thành phố tình hình thực hiện đóng và 

cấp thẻ bảo hiểm y tế. 
 
2. Sở Tài chính có trách nhiệm:  
Hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội các quận, huyện lập dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối 
tượng tại điều 1, báo cáo Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố cân đối, bố trí 
kinh phí đóng bảo hiểm y tế hàng năm cho các quận, huyện thực hiện theo phân cấp 
quản lý. 

3. Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm: 
a) Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các quận, huyện về hợp đồng đóng và cấp thẻ 

bảo hiểm y tế, thanh lý hợp đồng và quyết toán với phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội quận, huyện; thực hiện in và giao thẻ bảo hiểm y tế cho phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội để giao cho UBND các xã, phường cấp thẻ cho các đối tượng; 

b) Phối hợp các ngành liên quan và các địa phương trong việc quản lý, giám sát 
việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. 

4. UBND các quận, huyện có trách nhiệm: 
a) Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị trong việc thực hiện 

quy trình đóng và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế; 
b) Chỉ đạo UBND các xã, phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế 

gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định trình UBND các 
quận, huyện phê duyệt và tiến hành ký hợp đồng đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng, 
cung cấp dữ liệu cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện để in và cấp thẻ bảo hiểm y tế; chỉ 
đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát UBND các xã, phường 
trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; 

c) Định kỳ hàng quý chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 
phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo điều chỉnh phát sinh tăng, giảm đối tượng, thay 
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đổi mức đóng, tỷ lệ đóng. Hàng năm, lập dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng tại điều 1 gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính 
để tổng hợp, trình UBND thành phố theo quy định; 

d) Thanh toán và quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo 
quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thời 
điểm bắt đầu áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Các quy định tại 
Công văn số 5254/UBND-KTTH ngày 25 tháng 8 năm 2010 của UBND thành phố về 
việc triển khai thực hiện chính sách BHYT theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của 
Chính phủ trái với quy định tại Quyết định này được hủy bỏ. 
 Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định thi hành này./. 
 

                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                CHỦ TỊCH 

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

   Số: 38 /2010/QĐ-UBND                     Đà Nẵng, ngày  29   tháng 11 năm 2010  
   

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 
 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 
2008; 
 Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 
năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
ngày 02 tháng 4 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu 
giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và 
quản lý số tiền thu được từ xử lí tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính; 
 Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính 
Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính 
của Hội đồng bán đấu giá tài sản; 
 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố; trên cơ sở Tờ trình số 846/TTr-
STC-GCS ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình xử lý tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 
Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 

                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                        KT. CHỦ TỊCH 
                                             PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                                Võ Duy Khương   
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  ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                               
 QUY ĐỊNH 

Quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu 
sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  38  /2010 /QĐ-UBND ngày 29   tháng    năm 
2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (gọi tắt là tài sản vi phạm hành chính bị tịch 
thu) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu tang vật, 

phương tiện sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (viết tắt là cơ quan có 
thẩm quyền tịch thu). 

2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng. 
3. Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan. 
4. Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện. 
Điều 3. Nguyên tắc xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu 
1. Việc xử lý tài sản phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này và 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
2. Việc bán đấu giá tài sản phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách 

quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. 
 

Chương II 
 QUY TRÌNH XỬ LÝ 

Điều 4. Bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu 
Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà 

nước thì cơ quan của người ra quyết định có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương 
tiện tịch thu từ khi có quyết định tịch thu đến khi chuyển giao cho các cơ quan chức 
năng hoặc đến khi chuyển giao cho khách hàng trong trường hợp bán tài sản ra thị 
trường theo quy định tại Điều 7, Quy định này. 

Điều 5. Xử lý tang vật là hàng hóa, vật phẩm dể hư hỏng 
Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì 

người ra quyết định tịch thu phải xử lý theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 61 của 
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Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 
20/01/2010 của Bộ Tài chính. 

Điều 6. Gửi Quyết định tịch thu 
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước đối 

với tài sản vi phạm hành chính, cơ quan ra quyết định phải gửi Quyết định tịch thu và 
thông báo đến cơ quan tài chính cùng cấp. 

Điều 7. Chuyển giao và tiếp nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
bị tịch thu sung quỹ nhà nước 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính, cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phối hợp với các ngành liên 
quan tổ chức xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, theo các quy định như 
sau: 

1. Đối với tang vật là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá 
quý, kim loại quý thì chuyển giao cho Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; những giấy tờ, tài 
liệu, chứng từ liên quan tới tài sản thì chuyển giao cho Sở Tài chính thành phố. 

2. Đối với các tang vật, phương tiện khác như: vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật có giá 
trị lịch sử, văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm và các tài sản khác 
thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý, xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

3. Đối với các tang vật, phương tiện đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định 
chuyển giao cho cơ quan nhà nước có chức năng quản lý, sử dụng thì cơ quan đã ra 
quyết định tịch thu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức chuyển giao cho cơ 
quan nhà nước có chức năng quản lý, sử dụng. 

4. Đối với các tang vật, phương tiện là hàng hóa, vật phẩm không được bán đấu 
giá thì xử lý theo đúng quy định về loại hàng hóa, vật phẩm đó. 

Việc chuyển giao và tiếp nhận tang vật, phương tiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 
và 4 Điều này phải được lập thành biên bản. Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện 
phải ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao; người bàn giao; người nhận bàn giao, chữ ký 
của người giao, người nhận; số lượng, tình trạng (chất lượng) tang vật, phương tiện bị 
tịch thu; trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu và phải được tiến hành 
theo quy định của pháp luật về bàn giao và tiếp nhận tài sản nhà nước. 

5. Đối với các tang vật, phương tiện bị tịch thu được phép bán sung quỹ nhà 
nước, thì phải chuyển giao để bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá 
tài sản. 

Hồ sơ bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho cơ quan tiếp nhận, 
xử lý tài sản và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thành phố hoặc Hội đồng bán đấu giá 
cấp huyện gồm: Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước, các giấy tờ, tài liệu liên quan 
đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan, 
giá khởi điểm để bán đấu giá. 

Điều 8. Xác định giá khởi điểm 
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Nguyên tắc, phương pháp xác định giá khởi điểm theo Điều 4 và Điều 5 Thông 
tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính. 

Thủ tục xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thực hiện theo khoản 5, Điều 6, 
Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính. 

Thủ trưởng cơ quan ra quyết định tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính quyết định giá khởi điểm tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu để 
thực hiện bán đấu giá. 

Người có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm có thể thuê tổ chức có đủ điều 
kiện để thẩm định giá trước khi quyết định. 

Điều 9. Bán tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu 
sung quỹ nhà nước 

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị 
tịch thu sung quỹ nhà nước 

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và tổ 
chức bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền 
cấp thành phố chuyển giao. 

b) Hội đồng bán đấu giá cấp huyện tiếp nhận và tổ chức bán đấu giá tài sản bị 
tịch thu sung quỹ nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền cấp huyện chuyển giao. 

2. Xử lý tài sản trong trường hợp sau hai lần giảm giá mà đấu giá không thành. 
 Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu mà không bán đấu giá được sau hai lần 

giảm giá thì thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu quyết định 
tiếp tục tổ chức bán đấu giá hoặc xử lý theo các hình thức khác theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Trường hợp quyết định thành lập Hội đồng để thanh lý tài sản, thì thực hiện trong 
thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Trung tâm Dịch vụ bán 
đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện về việc tang 
vật, phương tiện bị tịch thu không bán được. 

Thành phần của Hội đồng thanh lý tài sản bao gồm: Lãnh đạo cơ quan ra quyết 
định tịch thu làm Chủ tịch Hội đồng, cơ quan tài chính cùng cấp làm Phó Chủ tịch Hội 
đồng. Tùy theo tính chất, đặc điểm của tang vật, phương tiện thanh lý và tình hình thực 
tế tại địa phương, người có thẩm quyền thành lập Hội đồng quyết định các thành viên 
là đại diện cơ quan Tư pháp, Quản lý thị trường, các cơ quan chuyên môn có liên quan 
tham gia Hội đồng. 

Điều 10. Xử lý kiến nghị của khách hàng 
Trường hợp có khiếu kiện của khách hàng về tài sản bán đấu giá thì Trung tâm 

Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện 
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan ban hành quyết định tịch thu xử lý kiến 
nghị của khách hàng. 

 

    Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan người có thẩm quyền tịch thu 
Cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu sung công quỹ 

nhà nước mà tang vật, phương tiện được phép bán ra thị trường, thực hiện các nhiệm 
vụ sau: 

a) Có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu. Trong vòng 10 
ngày, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu cấp thành phố bàn giao hồ 
sơ liên quan cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp để tổ chức 
bán đấu giá. Cơ quan cấp huyện bàn giao cho Hội đồng bán đấu giá cấp huyện để tổ 
chức bán đấu giá. 

b) Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá 
không thành do giá khởi điểm cao thì đơn vị tổ chức bán đấu giá phải có văn bản đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm hoặc Hội đồng định giá định lại 
giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại. 

Trường hợp sau hai lần giảm giá mà cuộc bán đấu giá vẫn không thành thì đơn 
vị bán đấu giá tài sản báo cáo cơ quan của người ban hành quyết định tịch thu quyết 
định xử lý tài sản nhà nước để quyết định tiếp tục tổ chức bán đấu giá hoặc xử lý theo 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính 
Kế hoạch quận, huyện) 
 a) Phối hợp với cơ quan ban hành quyết định tịch thu trong việc xử lý tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính khi có yêu cầu. 

b) Tham gia Hội đồng xác định giá khởi điểm để bán đấu giá. 
c) Quản lý số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu 

sung quỹ nhà nước theo quy định tại Điều 37, Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 
17/12/2008 của Chính phủ và các văn bản hiện hành khác. 

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức bán đấu giá (Trung tâm Dịch vụ bán đấu 
giá thành phố Đà Nẵng, Hội đồng bán đấu giá cấp huyện) 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp 
huyện căn cứ quyết định tịch thu và hồ sơ chuyển giao tang vật, phương tiện bị tịch thu 
sung quỹ để tổ chức bán đấu giá. 

Chức năng, nhiệm vụ và trình tự thủ tục bán đấu giá thực hiện theo đúng quy 
định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản và các văn 
bản quy định hiện hành. 

Trong trường hợp đấu giá không thành, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thành 
phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện phải có văn bản báo cáo cơ quan 
của người có thẩm quyền tịch thu xem xét, quyết định.  

Trường hợp cuộc bán đấu giá tài sản vẫn không thành sau hai lần giảm giá thì 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá 
cấp huyện trả tài sản lại cho cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu để 
tiếp tục xử lý. 

Điều 14. Chế độ tài chính 
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Chi phí xác định giá, xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà 
nước được trừ vào tiền bán đấu giá tài sản và thanh quyết toán theo đúng quy định. 

Đối với khoản tiền bán tài sản tịch thu phải nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của 
Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng hoặc Phòng Tài chính -  Kế hoạch 
cấp huyện mở tại Kho bạc cấp huyện, mọi khoản chi có liên quan phải có chứng từ cụ 
thể báo cáo Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm tra xử lý trên 
cơ sở quy định của nhà nước. 

Điều 15. Chế độ báo cáo 
Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố 

Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện phải báo cáo bằng văn bản các khoản 
thu, chi đối với việc bán tài sản xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước cho Sở Tài chính, cơ 
quan tài chính cấp huyện theo phân cấp để theo dõi và tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp 
trên. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính 
theo đúng quy định. 

Điều 16. Triển khai thực hiện 
 Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh vướng 
mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo 
cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi cho phù hợp./. 
        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
        KT. CHỦ TỊCH 
      PHÓ CHỦ TỊCH 
 
                   Võ Duy Khương 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

               
Số:  39 /2010/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  29  tháng 11 năm 2010 

 
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 Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 02 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-254: 2006 
“Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật”; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 
 

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 chủ trì tổ chức triển 
khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên. 

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; Giám đốc các Sở: Thông tin và 

Truyền thông, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND 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 
.  

          Trần Văn Minh 
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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: 39  /2010/QĐ-UBND ngày 29   tháng 11 năm 

2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Văn bản này quy định về quản lý cáp thông tin bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật công 

trình cáp thông tin; quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng công trình cáp thông tin; dùng 
chung hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin 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, các tổ chức, cá nhân 

tham gia 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 đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin và 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 tiêu chuẩn, 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. 

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 cùng dùng chung cáp thông tin. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cáp thông tin là tên gọi chung cho các loại cáp được sử dụng với mục đích 

truyền dẫn thông tin viễn thông hoặc truyền hình. 
2. Công trình cáp thông tin là các công trình sử dụng cáp thông tin (cáp đồng, 

cáp quang,...) đi treo, đi ngầm (chôn trực tiếp hoặc đi trong hạ tầng kỹ thuật đi ngầm). 
3. Hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin bao gồm cột treo cáp và hạ tầng kỹ thuật đi 

ngầm. 
4. Cột treo cáp bao gồm cột viễn thông và cột điện lực. 
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5. Hạ tầng kỹ thuật đi ngầm bao gồm cống, bể, hầm, hào, tuynel kỹ thuật. 
6. Cáp thuê bao là đoạn cáp thông tin từ tủ/ hộp cáp hoặc bộ chia tín hiệu đến 

trực tiếp thiết bị đầu cuối sử dụng dịch vụ thoại, internet, truyền hình. 
7. Chủ sở hữu là các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ trong việc đầu tư, 

xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin hoặc hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin. 
 

Chương II 
ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CÁP THÔNG TIN 

Điều 5. Điều kiện lắp đặt cáp thông tin đi treo 
1. Cáp thông tin đi treo phải thỏa mãn các quy định tại Tiêu chuẩn Ngành TCN 

68-254: 2006 (sau đây gọi tắt là Tiêu chuẩn TCN 68-254: 2006) ban hành theo Quyết 
định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 02/12/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là 
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 cáp, được 

quy định tại Phụ lục I đính kèm. 
b) Các tuyến đường, các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương 

mại cải tạo, xây dựng mới. 
Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật công trình cáp thông tin đi treo 
Ngoài những quy định bắt buộc của Tiêu chuẩn TCN 68-254: 2006, công trình 

cáp thông tin đi treo phải đảm bảo đúng các yêu cầu sau: 
1. Không xây dựng tuyến cột mới đối với các tuyến đường đã có cột treo cáp. 

Trên mỗi cột treo cáp, mỗi chủ sở hữu chỉ được treo 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 thông tin đi qua các cột có lắp thiết bị điện phải được lồng trong ống nhựa 
(cách điện) để bảo vệ và phải đi vòng phía dưới thiết bị điện đó. 

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. Các cuộn cáp dự phòng 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 thông tin đi treo dọc lề đường không được dưới 3,5 mét. 
Cáp treo vượt đường có độ cao tối thiểu là 5,5 mét và phải gắn biển báo độ cao tại vị 
trí thấp nhất của cáp (quy định tại Hình 1, Phụ lục II). 

 7. Cáp thông tin đi treo phải được gắn thẻ sở hữu trên sợi cáp, cách cột treo cáp 
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dưới 0,5 mét. Thẻ sở hữu cáp được treo tại các điểm giao nhau của đường giao thông 
và các vị trí cách nhau không quá 200 mét đối với các tuyến cáp treo đi thẳng (quy định 
tại Hình 2, 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 theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật đối với công trình cáp thông tin đi ngầm 
1. Công trình cáp thông tin chôn trực tiếp hoặc đi trong hạ tầng kỹ thuật đi ngầm 

phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật được quy định tạị các khoản 3, 4, 5 Tiêu chuẩn TCN 68-
254: 2006. 

2. Cáp thông tin đi ngầm phải được gắn thẻ sở hữu trên sợi cáp tại bể cáp, hố ga 
và tại kết cuối tủ/ hộp cáp. Thẻ sở hữu cáp thông tin đi ngầm được quy định tại Hình 
2, Phụ lục II và được làm bằng chất liệu chịu được ẩm ướt. 

Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật đối với tủ/ hộp cáp, măng-sông nối cáp, bộ chia tín 
hiệu 

1. Tủ/ hộp cáp phải được lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Tiêu chuẩn 
TCN 68-254: 2006. 

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 điện thoại; 
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 (phía trong của lề đường), 

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 và cáp 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 nối cáp và bộ chia tín hiệu phải được bố trí trong các tủ/ hộp cáp 
hoặc cố định vào thân trụ. Điểm thấp nhất của măng-sông, bộ chia tín hiệu phải cách 
nền đất tự nhiên tối thiểu 3 mét. 

Điều 9. Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp thuê bao 
1. Cáp thuê bao (đi treo và đi ngầm) theo quy định tại khoản 7 Tiêu chuẩn TCN 

68-254: 2006. 
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2. Cáp thuê bao phải kéo thẳng, bó gọn, đảm bảo 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 không đi quá 05 cáp thuê bao trên cùng một tuyến.  
Điều 10. 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 Tiêu chuẩn TCN 68-254: 2006. Dây nối đất 
phải được đặt trong ống nhựa bảo vệ và cố định vào thân cột. 
 

Chương III 
DÙNG CHUNG HẠ TẦNG ĐI CÁP THÔNG TIN 

Điều 11. Nguyên tắc dùng chung hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin 
1. Chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật đi 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 đất, không gian và hạ 
tầng viễn thông. 

2. Giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật đi 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 hoặc quy hoạch đô 
thị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ quyết định việc dùng chung hạ tầng kỹ 
thuật đi cáp thông tin trong các trường hợp cụ thể. 

Điều 12. Đối tượng được tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm 
cáp thông tin 

1. Các tổ chức tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, 
bao gồm: 

a) Doanh nghiệp có phép thiết lập mạng viễn thông, truyền hình cáp. 
b) Tổ chức cần đi cáp thông tin để thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 
c) 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. 

2. Các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm dùng chung được ưu tiên 
cấp giấy phép sử dụng lòng đường, vỉa hè, cầu đường giao thông, mặt bằng trong khu 
công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư và được hỗ trợ ưu đãi đầu tư theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 13. Trách nhiệm của các chủ sở hữu trong dùng chung hạ tầng kỹ 
thuật đi cáp thông tin 

1. Hàng năm, các chủ đầu tư lập kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông 
tin theo quy hoạch phát triển viễn thông, xây dựng của thành phố Đà Nẵng, bao gồm: 
Vị trí tuyến, quy mô đầu tư sử dụng và cho đơn vị khác dùng chung,... gửi Sở Thông 
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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 có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung về 

tài chính và kỹ thuật đã cam kết trong hợp đồng dùng chung hạ tầng kỹ thuật đi cáp 
thông tin. 

3. Chủ sở hữu hạ tầng dùng chung phải cử cán bộ giám sát thi công trong suốt 
quá trình đơn vị dùng chung thi công công trình và phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng, 
quản lý hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin đúng quy định của pháp luật. 

4. Chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin không cho hoặc cản trở đơn vị 
khác dùng chung với lý do không chính đáng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật 
và không được cấp phép thi công các công trình cáp thông tin khác trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Chương IV 
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. 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 thông báo khởi công trước 07 (bảy) ngày làm 
việc cho các cơ quan, đơn vị có liên quan (theo mẫu tại Phụ lục III). 

2. Thi công công trình cáp treo phải được cơ quan quản lý phê duyệt phương án 
kỹ thuật và phải thông báo khởi công trước 07 (bảy) ngày làm việc cho các cơ quan, 
đơn vị có liên quan (theo mẫu tại Phụ lục III). 

3. Thi công công trình kéo cáp thông tin trong hạ tầng kỹ thuật đi ngầm sẵn có, 
kéo treo cáp thuê bao phải thông báo khởi công trước 07 bảy) ngày làm việc cho cơ 
quan quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan (theo mẫu tại Phụ lục III). 

Điều 15. Phê duyệt phương án công trình cáp thông tin đi treo  
1. Hồ sơ bao gồm: 
a) Công văn hoặc đơn đề nghị phê duyệt; 
b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc giấy 

đăng ký kinh doanh của tổ chức đề nghị cấp phép; 
c) Bản sao quyết định phê duyệt đầu tư công trình của cơ quan có thẩm quyền; 
d) Bản sao thỏa thuận dùng chung hạ tầng đơn vị khác (nếu dùng chung); 
đ) Các bản vẽ thiết kế tổng thể và chi tiết về tuyến cáp, tuyến cột trồng mới (nếu 

có); các bản vẽ bố trí cáp, tủ/ hộp cáp, măng-sông nối cáp, bộ chia tín hiệu; 
e) Bản tổng hợp tuyến (theo mẫu tại Phụ lục IV); 
f) Dự toán đền bù, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng ban đầu (nếu có); 
g) Phương án thi công, trong đó bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông, an toàn 

cho người và hạ tầng lân cận; 
h) Văn bản cam kết cho các đơn vị khác dùng chung. 
2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
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3. Cơ quan phê duyệt và thời gian phê duyệt: 
a) Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý hồ sơ, lấy ý kiến thỏa thuận về vị trí 

tuyến cột trồng mới (nếu có), kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch viễn thông, thẩm tra 
phương án kỹ thuật và phê duyệt phương án thi công công trình cáp thông tin đi treo 
trong thời gian không quá 20 ngày làm việc. 

b) 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 quá 07 ngày làm việc. 

Điều 16. Cấp phép công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm và công trình cáp 
chôn trực tiếp 

1. Hồ sơ cấp phép bao gồm: 
a) Công văn hoặc đơn đề nghị cấp phép; 
b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc giấy 

đăng ký kinh doanh của tổ chức đề nghị cấp phép; 
c) Bản sao quyết định phê duyệt đầu tư công trình của cơ quan có thẩm quyền; 
d) Bản sao thỏa thuận dùng chung hạ tầng đơn vị khác (nếu dùng chung); 
đ) Bản vẽ thiết kế tuyến tổng thể, chi tiết, thể hiện mặt cắt ngang đại diện và vị 

trí tuyến;  
e) Bảng tổng hợp tuyến (theo mẫu Phụ lục IV); 
f) Dự toán đền bù, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng ban đầu (nếu có); 
g) Phương án thi công, bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho 

người và hạ tầng lân cận; 
h) Văn bản cam kết và xác định quy mô cho các đơn vị khác dùng chung. 
2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 
3. Cơ quan cấp phép và thời gian cấp phép: 
a) Sở Giao thông Vận tải thụ lý hồ sơ; lấy ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch 

viễn thông và phương án dùng chung, kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, 
thẩm tra phương án kỹ thuật và cấp giấy phép thi công công trình thuộc phạm vi quản 
lý trong thời gian không qúa 20 (hai mươi) ngày làm việc. 

b) Sở Xây dựng và các Ban quản lý dự án xây dựng thụ lý hồ sơ; lấy ý kiến về 
sự phù hợp với hoạch viễn thông và phương án dùng chung, kiểm tra sự phù hợp với 
quy hoạch xây dựng, thẩm tra phương án kỹ thuật và cấp giấy phép thi công công trình 
thuộc các dự án đang triển khai, quản lý trong thời gian không quá 20 (hai mươi) ngày 
làm việc. 

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện thụ lý hồ sơ và cấp phép công trình thuộc 
các tuyến đường giao thông, dự án thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định về trình 
tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện thuộc 
thành phố Đà Nẵng. 

d) Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp quy 
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hoạch viễn thông và phương án dùng chung, sau khi nhận được yêu cầu của các cơ 
quan nói trên trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc. 

 
Chương V 

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 đi treo hiện có 
1. Việc triển khai sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin treo hiện có 

phải tuân theo đúng lộ trình do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành. 
2. Nội dung sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin treo hiện có phải 

đảm bảo theo Tiêu chuẩn TCN 68-254: 2006, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
điện QCVN01: 2008/BCT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 
17 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương và các yêu cầu tại Chương II, Chương III, 
Chương IV Quy định này, bao gồm: 

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 đi treo; 
đ) Treo thẻ sở hữu cáp và thẻ báo độ cao cáp; 
e) Từng bước ngầm hóa cáp thông tin đi treo hiện có. 
Điều 18.  Triển khai sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin 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 với thời điểm phải hoàn thành việc sắp xếp, chỉnh trang. 

2. Các chủ sở hữu cáp thông tin (đi treo) rà soát, thống kê cáp hiện có, thực hiện 
các nội dung sắp xếp, chỉnh trang quy định tại điểm a, b, c, d và điểm đ khoản 2 Điều 
17 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, phối hợp thực hiện.  

4. Các chủ sở hữu cáp thông tin, cột treo cáp phải bố trí nhân lực, phương tiện, 
công cụ và kinh phí cho việc sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin hiện có. 

Điều 19. Triển khai ngầm hóa cáp thông tin hiện có 
1. Các chủ sở hữu tuyến cột treo cáp thông tin 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 
đi treo (cả cáp thuê bao) để 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 
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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 dùng chung theo Điều 12 Quy định này. 

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. Xử lý cáp thông tin đứt; tủ/ hộp cáp, cống, bể, cột bị 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 cách 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 cột mới (nếu cột bị gãy) hoặc kéo dây gia cường để treo tạm. Trong thời gian 07 
ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, các chủ sở hữu cáp phải phối hợp lập phương án xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm, gửi Sở Thông tin và Truyền thông và triển khai các 
bước ngầm hóa cáp vượt đường theo các khoản 3 và 4 Điều 19 Quy định này. 

Điều 21. Xử lý đối với trường hợp không thực hiện sắp xếp, chỉnh trang và 
ngầm hóa cáp thông tin 

1. Cáp thông tin, tủ/ hộp cáp, măng-sôngmăng-sông nối cáp, bộ chia tính 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 thời gian 
quy định sẽ bị cắt và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.  

2. Các chủ sở hữu cáp và chủ sở hữu cột không triển khai sắp xếp, chỉnh trang 
và ngầm hóa cáp thông tin treo đúng Quy định này sẽ không được cấp phép thi công 
công trình cáp thông tin mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Chương VI 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 

Điều 22. 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 
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chuẩn hoặc không được triển khai sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa đúng quy định. 
5. Phối hợp với các 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 
tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. 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 giám sát quá trình tổ chức thi công. 

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 cáp, 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 24. 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 giám sát quá trình tổ chức thi công. 

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 cáp, 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 và 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 
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Quy định này. 
5. Chỉ đạo Công ty Cây xanh phối hợp tỉa cành cây xanh để phục vụ việc sắp 

xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin đi treo hiện có. 
Điều 25. Sở Công Thương 
1. 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. 
2. Hướng dẫn, chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng tăng 

cường quản lý các tuyến cột và sắp xếp, chỉnh trang lại đường dây điện, cáp thông tin 
hiện có treo trên hệ thống cột đúng Quy định này và các quy định pháp luật có liên 
quan. 

Điều 26. 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 27. 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 28. Các Ban quản lý dự án xây dựng 
1. Chủ trì, 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 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 đi ngầm cáp đồng 
bộ. 

Điều 29. 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 
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. 
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Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 30. 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 31. 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 32. 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 
            Trần Văn Minh 
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Phụ lục I:              CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, KHU VỰC CHÍNH  
KHÔNG ĐI TREO MỚI CÁP THÔNG TIN 

 

STT Tuyến đường 

1 2 tháng 9 

2 30 tháng 4 

4 Hoàng Sa 

5 Trường Sa 

6 Hồ Xuân Hương 

7 Cầu Tuyên Sơn 

8 Trần Hưng Đạo 

9 Phạm Văn Đồng 

10 Bạch Đằng 

11 Trần Phú 

12 Điện Biên Phủ 

13 Nguyễn Văn Linh 

14 Lê Văn Hiến 

15 Ngô Văn Sở 

16 Lê Đình Dương 

17 Các tuyến đường khác không có cột điện thoại, cột điện lực 

18 Khu vực xung quanh Nhà hát Trưng Vương; Cổ Viện Chàm; Trung tâm Hội chợ 
triển lãm 

19 Các khu du lịch, khu công nghiệp, khu dân cư mới, khu thương mại 

20 Nguyễn Văn Thoại 

21 Lý Thái Tổ 

22 Cách mạng Tháng 8 

23 Ngô Quyền 

24 Phan Đăng Lưu 

25 Hàm Nghi 

27 Lê Đình Lý 

28 Hùng Vương 
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29 Lê Duẩn 

30 Hoàng Văn Thụ 

31 Lê Lợi 

32 Phan Chu Trinh 

34 Tôn Đức Thắng 

35 Trần Đại Nghĩa 

36 Nguyễn Thị Minh Khai 

37 Nguyễn Hữu Thọ 

38 Ngũ Hành Sơn 
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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 Màu nền Màu 
chữ 

1 Viễn thông Đà Nẵng  VTĐN 

2 Trung tâm Viễn thông quốc tế KV3 VTI3 

3 Trung tâm Viễn thông liên tỉnh KV3 VTN3 

4 Trung tâm Thông tin di động KV3 VMS3 

5 Trung tâm Dịch vụ viễn thông KV3 VNP3 

Xanh da trời 
(Blue) 

6 

Trung Viễn thông Điện lực miền 
Trung và Phòng Truyền dẫn Điện lực 
miền Trung, Phòng Viễn thông di 
động Điện lực miền Trung 

EVN Cam-Xanh 

7 Các chi nhánh tại Đà Nẵng - TCT 
Viễn thông quân đội VTEL Xanh lá cây 

(Green) 

8 Trung tâm Thông tin di động 
Vietnamobile KV2 VNM2 Vàng-Trắng 

9 Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty CP 
BCVT Sài Gòn  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 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 Đăng ký với Sở 
TT&TT 

Tự 
chọn 
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Phụ lục III: 
MẪU THÔNG BÁO THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

 
(Tên chủ đầu tư ...) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 
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: ……………. 
Chúng tôi thông báo và đề nghị hỗ trợ, hoàn thành tốt việc thi công này. (chủ 

đầu tư) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định có liên quan của Nhà nước. 
Xin chân thành cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Sở Xây dựng; 
- Cơ quan cấp giấy phép khác (nếu có); 
- Lưu: VT,….. 

(Ký tên đóng dấu) 
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Phụ lục IV: 
BẢNG TỔNG HỢP TUYẾN 

 
STT Điểm đầu Điểm cuối Loại công trình (Đi 

treo trên cột xây 
dựng mới/đi treo 

trên cột hiện có/xây 
dựng cống bể đi 

ngầm/chôn trực tiếp) 

Dung lượng 
cáp/ số ống 

nhựa 

Ghi 
chú 

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  n-1 (địa 
danh, số nhà 
đường phố) 

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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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  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:   7971  /QĐ-UBND                 Đà Nẵng, ngày  18   tháng 10 năm 2010 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử  
thành phố Đà Nẵng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định 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; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 56/TTr-

STTTT ngày 23 tháng 9 năm 2010, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống 
Thư điện tử thành phố Đà Nẵng.  
 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
                    CHỦ TỊCH 
   

                 Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
 

QUY CHẾ 
Về quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  7971  /QĐ-UBND 
ngày  18  tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 
1. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành 

phố Đà Nẵng. 
2. Quy chế này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành 

phố và các cá nhân liên quan được quyền sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà 
Nẵng. 
 

Điều 2. Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng 
1. Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng là thành phần quan trọng trong hệ 

thống thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố được sử dụng để gửi, nhận thông tin 
dưới dạng thư điện tử qua mạng tin học, phục vụ cho công vụ và các công việc có liên 
quan đến công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

2. Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng được thiết lập, tích hợp và vận hành 
trên hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông của thành phố và mạng thông tin toàn 
cầu (Internet) gồm: Cổng thông tin điện tử; mạng truyền số liệu chuyên dùng; mạng 
diện rộng (WAN) của thành phố, mạng diện rộng của Chính phủ (CPNet) và mạng 
Internet.  

3. Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng cho phép người dùng đầu cuối gửi 
nhận thư điện tử bằng phần mềm Windows Mail, Microsoft Office Outlook,… hoặc 
thông qua Web mail tại địa chỉ http://mail.danang.gov.vn.  

4. Tất cả hộp thư điện tử của đơn vị, cá nhân khi đăng ký sử dụng Hệ thống Thư 
điện tử thành phố Đà Nẵng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu do Trung tâm Phát triển 
hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) thành phố thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 
trực tiếp quản lý và vận hành. 

Điều 3. Định dạng địa chỉ hộp thư điện tử 
1. Hộp thư điện tử của đơn vị (sau đây gọi tắt là hộp thư đơn vị) là hộp thư dành 

để đơn vị trao đổi công tác. Mỗi đơn vị có hộp thư điện tử riêng để nhận các loại văn 
bản chỉ đạo từ cấp trên, gửi, nhận văn bản đi đến các tổ chức và cá nhân khác trong quá 
trình hoạt động, công tác.  

Hộp thư đơn vị có dạng: <tên đơn vị>@danang.gov.vn. Trong đó, <tên đơn vị> 
sẽ là tên viết tắt của đơn vị và được đặt sao cho không trùng nhau.  

Ví dụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng sẽ có địa chỉ hộp thư đơn vị 
là skhdt@danang.gov.vn 

http://mail.danang.gov.vn
mailto:skhdt@danang.gov.vn
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2. Hộp thư điện tử cá nhân là hộp thư dùng riêng cho từng cán bộ, công chức. 
Tên cụ thể từng hộp thư do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị sở, 
ngành, quận huyện thiết lập và đặt tên sau khi thống nhất với đơn vị quản lý hoặc cá 
nhân đề nghị đăng ký. 

Hộp thư điện tử cá nhân có dạng: <tên><họ><tên lót>@danang.gov.vn, trong 
đó <họ> và <tên lót> được viết tắt. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn Dũng sẽ có địa chỉ hộp thư điện tử cá nhân là 
dungnv@danang.gov.vn 

3. Xử lý trường hợp nhiều người có họ, tên và tên lót trùng nhau: 
- Ưu tiên theo cấp bậc, chức vụ lãnh đạo và theo thứ tự thời điểm đăng ký: người 

ưu tiên cao nhất được giữ nguyên định dạng đã quy định tại khoản 2 Điều này. 
- Các cá nhân khác phải thêm số thứ tự 1, 2, 3,... sau phần họ, tên và tên lót. 
Ví dụ: Địa chỉ của Ông Nguyễn Văn Dũng bị trùng, khi đó địa chỉ của Ông Dũng 

sẽ có địa chỉ hộp thư điện tử là dungnv1@danang.gov.vn 
Điều 4. Quy trình cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử 
1. Lập và gửi yêu cầu 
Khi cần cấp mới địa chỉ hộp thư đơn vị hoặc cho cán bộ, công chức mới tuyển 

(thuộc diện được cấp hộp thư điện tử) hoặc khi có cán bộ, công chức thôi việc, nghỉ 
việc, nghỉ hưu, chuyển công tác, Chánh văn phòng lập yêu cầu cấp mới hay hủy bỏ hộp 
thư điện tử và gửi từ hộp thư đơn vị chính thức đến địa chỉ cntt@danang.gov.vn kèm 
theo tệp danh sách của đơn vị hoặc gửi trực tiếp bằng văn bản giấy đình kèm với mẫu 
danh sách theo Phụ lục của Quy chế này về Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin 
và Truyền thông. 

Đối với các đơn vị trực thuộc của các Sở, Ban, ngành và các phường, xã việc 
cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử do Chánh Văn phòng các Sở, Ban, ngành và 
UBND các quận, huyện quản lý đề xuất khởi tạo và hiệu chỉnh. 

Khi có nhu cầu thay đổi hộp thư điện tử như thay đổi tên truy cập, cấp lại mật 
khẩu, cá nhân hoặc cơ quan thì Chánh văn phòng lập yêu cầu thay đổi và gửi từ hộp 
thư đơn vị chính thức đến địa chỉ admin@danang.gov.vn và kèm theo tệp danh sách 
của đơn vị hoặc gửi bằng văn bản giấy và mẫu danh sách theo Phụ lục trực tiếp đến 
Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT thành phố theo địa chỉ nêu tại Điều 12. 

2. Thực hiện yêu cầu 
- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và chuyển yêu cầu cho Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT thành phố thực hiện dựa theo các quy định của Quy chế này; 
- Trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi khác với yêu cầu ban đầu, Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT thành phố trực tiếp trao đổi với người gửi yêu cầu. 
3. Cập nhật, phản hồi thông tin 
Sau khi giải quyết yêu cầu, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT thành phố gửi 

một thông báo kết quả thực hiện (hoặc nếu không thực hiện thì giải thích lý do) đến cơ 
quan, cá nhân gửi yêu cầu, đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo. 

4. Các hộp thư điện tử không truy xuất trong thời gian sáu (06) tháng kể từ lúc 
khai báo hoặc lần truy xuất sau cùng, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thu hồi. Cán 
bộ, công chức có nhu cầu sử dụng lại những hộp thư đã bị thu hồi, Chánh văn phòng 
cơ quan sử dụng cán bộ, công chức lập yêu cầu cấp lại hộp thư điện tử gửi đến Sở 

mailto:dungnv@danang.gov.vn
mailto:dungnv1@danang.gov.vn
mailto:cntt@danang.gov.vn
mailto:admin@danang.gov.vn
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Thông tin và Truyền thông. 
Điều 5. Chuẩn thông tin trao đổi 
1. Tất cả các thông tin trao đổi qua Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng 

phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ 
quan nhà nước được Chính phủ hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành. 

2. Các thông tin dữ liệu dạng chữ gửi qua Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà 
Nẵng thống nhất dùng phông (Font) Unicode và Bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu 
chuẩn TCVN 6909:2001. 

3. Ứng dụng thư điện tử là ứng dụng nền tảng, cơ sở dữ liệu của thư điện tử được 
thống nhất dùng để xác thực cho việc đăng nhập một lần (Single Sign On) theo giao 
thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) cho các ứng dụng dùng chung 
khác. Các cơ quan, cá nhân không sử dụng tài khoản thư điện tử với tên miền 
xxx@danang.gov.vn sẽ không được xác thực để tương tác, sử dụng các ứng dụng như: 
Cổng thông tin điện tử thành phố, Quản lý văn bản điều hành, Tiếp dân trực tuyến và 
các ứng dụng dùng chung khác trên môi trường Web phục vụ quản lý hành chính nhà 
nước. 

Điều 6. Cơ quan, đơn vị được cấp hộp thư trên Hệ thống Thư điện tử 
thành phố Đà Nẵng 

- Các cơ quan sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý; 
- Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của các sở, ngành trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố quản lý; 
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố; 
- Các cơ quan khác thuộc thành phố Đà Nẵng như: các cơ quan khối Đảng; các 

cơ quan Nhà nước; các hội, đoàn thể; các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước có thể 
đăng ký lập hộp thư đơn vị, cá nhân trong Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng 
để sử dụng thư điện tử và chấp hành theo Quy chế này. 

 
Chương II 

SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG VIỆC 
Điều 7. Các loại văn bản được trao đổi qua Hệ thống Thư điện tử thành phố 

Đà Nẵng 
1. Ngoại trừ những văn bản mật và những nơi đã triển khai các hệ thống thông 

tin điện tử khác hỗ trợ, các loại văn bản sau đây cần thiết phải trao đổi qua Hệ thống 
Thư điện tử thành phố Đà Nẵng giữa các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức của 
thành phố: 

- Lịch làm việc của UBND thành phố, UBND quận, huyện; 
- Các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, tài liệu phục vụ các cuộc họp; 
- Những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo; 
- Các văn bản dự thảo đề nghị góp ý. 
2. Các loại văn bản được khuyến khích trao đổi qua Hệ thống Thư điện tử thành 

phố Đà Nẵng giữa các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức của thành phố: 
- Thư mời; 
- Báo cáo các cấp; 
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- Những thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp thành phố, cấp quận, 
huyện. 

3. Những văn bản được chuyển qua Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng 
phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương 
với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan gửi không phải 
gửi thêm văn bản giấy. 

Điều 8. Những loại thông tin được trao đổi qua hộp thư đơn vị 
Chỉ những thông tin phục vụ công việc mới được trao đổi qua hộp thư đơn vị. 

Mọi tổ chức, cá nhân không được sử dụng hộp thư này để trao đổi những thông tin 
quảng cáo, thông tin riêng của cá nhân hoặc những thông tin không chính thức khác. 

Các thông báo, giấy mời qua hộp thư đơn vị có hiệu lực như văn bản giấy. 
Điều 9. Quy định về dung lượng và vấn đề lưu trữ dữ liệu thư điện tử 
1. Dung lượng được cấp cho hộp thư đơn vị là 50MB và hộp thư điện tử cá nhân 

là 15MB. Cho phép đính kèm tập tin tối đa 12MB. 
2. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, người lao động cần phải tạo thư 

mục riêng trên máy tính làm việc của mình để lưu trữ dữ liệu thư điện tử và sử dụng 
phần mềm thư điện tử trên máy trạm (như Microsoft Office Outlook, Outlook Express, 
Thunderbird,…) để kiểm tra hộp thư điện tử. 

 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông  
1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân 

thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Hệ thống Thư điện tử thành phố 
Đà Nẵng, có trách nhiệm chủ trì thực hiện các công việc: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế, định hướng tổ chức 
xây dựng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố chỉ đạo lộ trình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc sử dụng 
thư điện tử trên địa bàn thành phố; 

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến công tác quản lý, sử 
dụng và điều hành hoạt động Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng; 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà 
Nẵng, xử lý các vi phạm đúng theo quy định của pháp luật; và đưa tiêu chí sử dụng thư 
điện tử với tên miền xxx@danang.gov.vn vào nội dung việc đánh giá chỉ số sẵn sàng 
ứng dụng CNTT của các sở, ngành quận huyện hằng năm; 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định 
kỳ cho hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng, máy tính cá nhân để phục vụ có hiệu 
quả cho yêu cầu công việc. Từ đó, tham mưu đề xuất việc sửa chữa, thay thế thiết bị 
hư hỏng, kém hiệu quả; 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hệ thống Thư điện tử thành phố 
Đà Nẵng trên địa bàn thành phố. 

mailto:xxx@danang.gov.vn
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2. Trung tâm phát triển hạ tầng CNTT thành phố trực thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông có trách nhiệm: 

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng, bảo 
đảm các điều kiện kỹ thuật: tính ổn định, tốc độ trao đổi, dung lượng hộp thư, an toàn, 
bảo mật, khả năng lưu trữ dự phòng,…; 

- Quản lý Danh bạ thư điện tử của thành phố; tiếp nhận các đề nghị của các đơn 
vị trên địa bàn thành phố để xem xét cấp quyền đăng nhập, tạo mới, sửa đổi, loại bỏ 
các hộp thư trong Danh bạ thư điện tử của thành phố; 

- Thực hiện và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện chính sách và giải pháp 
bảo mật, an toàn thông tin, phòng chống virus tin học, hệ thống lọc thư rác, tạo lập chế 
độ xóa bỏ, lưu trữ thông tin trong hộp thư điện tử đang sử dụng hoặc xóa tài khoản truy 
cập; 

- Phối hợp với các ngành của thành phố, các địa phương, các cá nhân trong 
nghiệp vụ chuyên môn và khai thác các chức năng chủ yếu của hộp thư để việc gửi 
nhận thư điện tử có hiệu quả, thông suốt; 

- Lập và công khai Danh bạ thư điện tử của thành phố trên Trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng thông tin điện tử của thành phố để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, 
các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố trong việc gửi, nhận thư điện tử; 

- Đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông và thực hiện việc tổ chức nâng cấp, 
phát triển và mở rộng hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhằm bảo 
đảm cho việc sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng thông suốt, có hiệu 
quả. Triển khai các chính sách bảo mật, an ninh, an toàn cho hệ thống này. 

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ 
1. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông trong việc đầu tư, nâng cấp, trang bị hệ thống thiết bị và đào tạo nhân 
lực đảm bảo cho Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng hoạt động thông suốt, có 
hiệu quả. 

2. Sở Nội vụ cung cấp thông tin về tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, các 
đơn vị sự nghiệp cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức tạo lập hộp thư điện tử, 
cập nhật kịp thời vào Danh bạ thư điện tử của thành phố. 

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống Thư điện 
tử thành phố Đà Nẵng 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các nội dung 
đã được quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Quy chế này; 

- Có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, máy tính, trang bị hệ thống thiết bị đầu cuối, 
đường truyền và đào tạo nhân lực trong cơ quan, đơn vị đảm bảo cho việc khai thác hệ 
thống thư điện tử có hiệu quả; 

- Có cung cấp kịp thời và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký 
hộp thư đơn vị, từng cá nhân trong cơ quan để thực hiện việc cấp quyền đăng nhập, tạo 
mới, sửa đổi, loại bỏ các hộp thư trong Danh bạ thư điện tử của thành phố; 

- Chỉ đạo thực hiện chế độ gửi, nhận thư điện tử trong và ra ngoài cơ quan. Chấp 
hành và chỉ đạo trong cơ quan thực hiện, áp dụng các giải pháp bảo mật, an toàn thông 
tin, phòng chống virus tin học, hệ thống lọc thư rác, lưu trữ thông tin… theo hướng 
dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; 
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- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức các thông tin của cơ quan gửi qua Hệ 
thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng; 

- Cử cán bộ giúp lãnh đạo cơ quan theo dõi chung việc sử dụng Hệ thống Thư 
điện tử thành phố Đà Nẵng trong cơ quan; cử cán bộ phụ trách hộp thư đơn vị; 

- Khi Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng có sự cố (không truy cập được 
hoặc tài khoản bị chiếm dụng, đánh cắp,...) thì cơ quan hoặc cá nhân phải kịp thời thông 
báo, phối hợp, liên hệ với Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT thành phố theo địa chỉ: 
số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: (0511) 3888410 
hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ admin@danang.gov.vn để có giải pháp sửa chữa, khắc 
phục phù hợp; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền 
thông và Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 13. Trách nhiệm của người được giao quản lý, sử dụng hộp thư đơn 
vị 

- Hộp thư đơn vị do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc có thể ủy 
quyền cho một bộ phận hay một cá nhân trong đơn vị thực hiện;  

- Trách nhiệm quản lý, sử dụng hộp thư đơn vị thực hiện theo Điều 14 của Quy 
chế này; 

- Kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị các thư điện tử gửi đến lãnh đạo để 
xử lý; báo cáo thủ trưởng cơ quan các thư điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

- Các thông tin trong hộp thư đơn vị khi chuyển đến lãnh đạo cơ quan, đơn vị 
hoặc bộ phận có trách nhiệm xử lý phải còn nguyên bản đã nhận. 

Điều 14. Trách nhiệm của người được cấp hộp thư cá nhân 
- Chấp hành các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền 

thông và Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử nội bộ của đơn vị trong việc sử dụng, 
gửi, nhận thư điện tử qua Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng và chịu trách nhiệm 
về nội dung thông tin từ hộp thư cá nhân của mình; 

- Kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị các thư điện tử có yêu cầu gửi đến lãnh đạo; 
báo cáo thủ trưởng cơ quan các thư điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

- Chấp hành thực hiện các công việc về: quản lý, lưu trữ hộp thư cá nhân; thay 
đổi, bảo vệ mật khẩu; bảo mật, an toàn thông tin, phòng chống virus tin học, hệ thống 
lọc thư rác, lưu trữ thông tin;… theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Không gửi các văn bản, thông tin mật; không phát tán thư rác hoặc các thư điện 
tử không đúng mục đích công vụ của cơ quan. Không truy cập vào hộp thư điện tử của 
người khác và không để người khác sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử của mình; 

- Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng về quản lý, sử 
dụng thư điện tử;  

- Khi gặp sự cố về Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng phải báo cáo cho 
cán bộ được lãnh đạo cử theo dõi chung việc sử dụng thư điện tử trong cơ quan tổng 
hợp báo cáo đến Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT thành phố biết để có giải pháp 
phối hợp khắc phục, sửa chữa. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn 
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thực hiện Quy chế này trên địa bàn thành phố và theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện.  
Điều 16. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quy chế 

này trong phạm vi quản lý của mình. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc 
thì phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời. 

Điều 17. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng Hệ 
thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện Quy chế này, đồng thời 
chấp hành Chỉ thị 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ Tướng Chính 
phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng thư điện tử./. 
 
                     CHỦ TỊCH 

 
             Trần Văn Minh 
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Phụ lục: Mẫu yêu cầu cấp mới, thay đổi hay hủy bỏ hộp thư điện tử 
 

Tên cơ quan: 
…………..………….. 

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

 
PHIẾU YÊU CẦU 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 
Họ và tên người yêu cầu: ……………………………………………......... 
Chức vụ: ………………………………………………………………….. 
Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………….. 
Nội dung yêu cầu: ………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………... 
 

Liệt kê cụ thể các yêu cầu (nếu có): 
STT Họ và tên Phòng ban/ Đơn 

vị trực thuộc 
Số điện 
thoại 

Tên hộp thư đề nghị cấp 
mới/thay đổi/ hủy bỏ 

1     
2     
3     
4     
5     
…     

 
       Đà Nẵng, ngày     tháng    năm20..  
  Chánh văn phòng cơ quan              Người yêu cầu 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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