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

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

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

 Số: 11 /2012/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày  07 tháng 3  năm  2012 
         

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc bãi bỏ Quyết định số 113/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm 

Tư vấn kỹ thuật xây dựng 
 

 
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 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 113/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn 
kỹ thuật xây dựng thuộc Sở Xây dựng 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 các Sở: Nội vụ, Tư pháp, 
Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
Văn Hữu Chiến 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        
  Số: 12 /2012/QĐ-UBND                Đà Nẵng, ngày 26   tháng  3   năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật Đất đai;  
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực 
hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số: 702/SXD-QLKTr 
ngày 12 tháng 3 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng, được quy định cụ thể như sau:  

 

1. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở có hạn mức 70,0m2, có 
cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu là 4m được áp dụng cho các khu vực sau đây: 

a) Các phường thuộc quận Hải Châu, quận Thanh Khê và quận Sơn Trà; 
b) Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ và vị trí mặt tiền đường Lê Văn Hiến, 

đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Ngũ Hành Sơn; 
c) Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, mặt tiền Quốc lộ 1A, đường 

Cách Mạng Tháng Tám và Quốc lộ 14B (đường Trường Sơn) thuộc quận Cẩm Lệ; 
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d) Các phường Hòa Minh, phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Khánh Nam 
và phường Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu. 

2. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở có hạn mức 100,0m2, có 
cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu là 4m được áp dụng cho các khu vực sau đây: 

a) Phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu; 
b) Các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ ; 
c) Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn (trừ các vị trí quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều này); 
d) Vị trí mặt tiền Quốc Lộ 1A, Quốc Lộ 14B, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận 

huyện Hòa Vang. 
 

3. Diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở với mức 150,0m2, có cạnh chiều rộng 
khu đất tối thiểu là 5m, được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang (trừ các vị trí 
quy định tại điểm d khoản 2 Điều này). 

 

4. Diện tích của các thửa đất còn lại sau khi được tách thửa không được nhỏ hơn 
diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1, 2 và 3 của Điều này.  

 
5. Các trường hợp đặc biệt (ly hôn phân chia tài sản, thừa kế tài sản cha mẹ để 

lại, cha mẹ, người nuôi dưỡng cho con xây dựng nhà ở sau khi lập gia đình và bệnh 
hiểm nghèo) cho phép tách thửa đất ở với diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định 
tại khoản 1, 2 và 3 của Điều này nhưng không nhỏ hơn 50,00m2. 

 
6. Các trường hợp đặc biệt khác, UBND các quận, huyện báo cáo đề xuất UBND 

thành phố Đà Nẵng xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể. 
 

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn 
thực hiện Quyết định này. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường; 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, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

                                   

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

        
    Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 13 /2012/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày  26  tháng 3   năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng  

Quỹ quốc phòng - an ninh 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 Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; 
Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài 

chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, 
thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 về 
nhiệm vụ năm 2012; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 440/STC-QLNS ngày 
20 tháng 3 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ 
quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 
và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết 
định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 
trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 29/2009/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 11 năm 2009 về vận động đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, 
an ninh trên địa bàn 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng Dân quân thường 
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trực. Việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố 
được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, 
xã; Các hộ gia đình, tổ chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                         CHỦ TỊCH 
 

                            Văn Hữu Chiến    
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

QUY CHẾ 
Thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13 /2012/QĐ-UBND  

ngày  26 tháng  3  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 
Quỹ quốc phòng - an ninh được lập ở phường, xã do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình 

hoạt động, cư trú trên địa bàn thành phố tự nguyện đóng góp; Ngoài ra, Quỹ quốc 
phòng - an ninh còn tiếp nhận mọi khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ 
và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở phường, xã. 

Điều 2. Nguyên tắc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh  
1. Quỹ quốc phòng - an ninh là loại quỹ chuyên dùng; Chủ tài khoản Quỹ quốc 

phòng - an ninh là Chủ tịch UBND phường, xã. Chủ tịch UBND phường, xã có trách 
nhiệm tổ chức thu, chi Quỹ theo quy định pháp luật.  

2. UBND các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao 
chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp 
dịch vụ công mà người dân được hưởng. 

3. Vận động đúng đối tượng. 
4. Mức vận động đóng góp không vượt quá mức quy định tại Điều 4 Quy chế 

này. Trường hợp, có tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp cao 
hơn mức quy định thì các phường, xã được phép tiếp nhận và nộp đầy đủ vào Quỹ quốc 
phòng - an ninh của phường, xã. 

5. Việc vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh phải tự nguyện, công khai, 
minh bạch và việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. 

      Chương II 
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP  

QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH 
Điều 3. Đối tượng  
1. Đối tượng vận động đóng góp 
a) Đối tượng vận động đóng góp 
- Hộ gia đình hoạt động, cư trú trên địa bàn thành phố. 
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- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên 
địa bàn thành phố. 

b) Tiếp nhận mọi khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước cho Quỹ quốc phòng - an ninh. 

2. Đối tượng miễn vận động đóng góp 
a) Hộ gia đình mà chủ hộ là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh 1/4, hộ 

nghèo, hộ cứu tế thường xuyên. 
b) Đồng bào dân tộc xã Hòa Phú và xã Hoà Bắc thuộc huyện Hòa Vang.  
Điều 4. Mức đóng góp 
1. Mức đóng góp đối với hộ gia đình 
a) Phân vùng 
 - Vùng 1, gồm 16 phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Phước Ninh, Hòa Thuận Đông, 

Nam Dương, Thanh Bình, Thạch Thang (thuộc quận Hải Châu); An Khê, Tân Chính, 
Xuân Hà, Hòa Khê, Thạc Gián, Vĩnh Trung, Chính Gián, Thanh Khê Đông (thuộc quận 
Thanh Khê); An Hải Bắc (thuộc quận Sơn Trà). 

- Vùng 2, gồm 16 phường: Thuận Phước, Bình Thuận, Bình Hiên, Hòa Cường 
Bắc, Hòa Cường Nam (thuộc quận Hải Châu); Thanh Khê Tây, Tam Thuận (thuộc quận 
Thanh Khê); An Hải Đông, An Hải Tây, Phước Mỹ, Thọ Quang (thuộc quận Sơn Trà); 
Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh (thuộc quận Liên Chiểu), Khuê Trung, Hòa An, Hòa Thọ 
Đông (thuộc quận Cẩm Lệ). 

- Vùng 3, gồm 20 phường, xã: Hòa Thuận Tây (thuộc quận Hải Châu); Mân Thái, 
Nại Hiên Đông (thuộc quận Sơn Trà); Hòa Quý, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Mỹ An (thuộc 
quận Ngũ Hành Sơn); Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam (thuộc quận 
Liên Chiểu); Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân, Hòa Phát (thuộc quận Cẩm Lệ); Hòa Châu, Hòa 
Phước, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Sơn (thuộc huyện Hòa 
Vang). 

- Vùng 4, gồm 4 xã: Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú. 
b) Mức vận động đóng góp 
                                                                                 Đơn vị tính: Đồng/năm 

Mức vận động đóng góp 
STT Đối tượng 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

1 Hộ gia đình không sản 
xuất kinh doanh 100.000 80.000 60.000 40.000 

2 Hộ gia đình có sản xuất 
kinh doanh 700.000 500.000 300.000 100.000 

2. Mức đóng góp đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
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a) Cơ quan cấp Trung ương, thành phố    : 1.000.000 đồng/năm. 
b) Cơ quan cấp quận, huyện, phường, xã  : 600.000 đồng/năm. 
3. Mức đóng góp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh 
a) Cơ sở có dưới 50 lao động    : 1.000.000 đồng/năm. 
b) Cơ sở có từ 50 lao động trở lên : 1.500.000 đồng/năm. 
4. Mức đóng góp đối với các cơ sở kinh doanh khách sạn, vàng bạc, vũ trường, 

karaoke 
a) Đối với các quận      : 2.000.000 đồng/năm. 
b) Đối với huyện Hoà Vang  : 1.000.000 đồng/năm. 

Chương III 
PHƯƠNG THỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG  

QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH 
Điều 5. Nguồn hình thành Quỹ quốc phòng - an ninh  
1. Từ nguồn thu đóng góp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoạt động, cư 

trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo mức đóng góp quy định tại Điều 4 Quy chế 
này. 

2. Từ sự đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ. 
Điều 6. Phương thức thu, nộp Quỹ quốc phòng - an ninh  
1. Cơ quan thực hiện thu: UBND các phường, xã. 
2. Phương thức thu 
a) Bằng chuyển khoản: Đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển vào tài khoản Quỹ. 
b) Bằng tiền mặt: UBND phường, xã thu bằng biên lai thu tiền do Sở Tài chính 

phát hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
Điều 7. Quản lý nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh  
1. Toàn bộ số thu đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh được nộp vào 

tài khoản tiền gửi, mở tại Kho bạc Nhà nước quận, huyện. Quỹ do Chủ tịch UBND 
phường, xã làm chủ tài khoản.  

2. Định kỳ hàng quý, Chủ tài khoản trích từ tài khoản tiền gửi nộp vào ngân sách 
phường, xã theo quy định. Trường hợp khi kết thúc năm ngân sách số dư trên tài khoản 
tiền gửi vẫn còn thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện. 

Điều 8. Sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 
1. Chi cho công tác tổ chức thu với mức tối đa không quá 10% trên tổng số thực 

thu, gồm: 
- Mua biên lai ấn chỉ; 
- Văn phòng phẩm; 
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- Trả thù lao cho tổ chức, cá nhân trực tiếp làm công tác vận động đóng góp, trực 
tiếp thu. 

2. Số còn lại trên tổng số thu đóng góp, cùng với số dự toán ngân sách bố trí cho 
công tác an ninh - quốc phòng tại địa phương hàng năm, được sử dụng để chi các nội 
dung: hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, các 
hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại phường, xã và các khoản 
chi khác theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, cụ thể: 

- Chi hỗ trợ cho lực lượng dân quân thường trực và dân quân trực thường xuyên 
phường, xã, cụ thể gồm: đảm bảo chế độ ăn, nhà ở, giường ngủ, bàn ghế làm việc, dụng 
cụ cấp dưỡng, dầu, đèn, điện, nước, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, tinh thần, huấn 
luyện và các nội dung khác; 

- Chi trợ cấp hàng tháng cho lực lượng dân phòng; 
- Hỗ trợ cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ tại địa phương; 
- Chi thăm viếng, động viên người thuộc lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng 

bị nạn khi tham gia giữ gìn an ninh - quốc phòng ở cơ sở; 
- Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong việc tham gia giữ 

gìn an ninh - quốc phòng ở cơ sở; 
- Chi sơ kết, tổng kết hoạt động phối hợp bảo vệ an ninh trật tự ở phường, xã; 
- Các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại địa phương. 
Điều 9. Công tác lập dự toán 
Hàng năm, UBND phường, xã lập dự toán thu, chi Quỹ gửi Phòng Tài chính - 

Kế hoạch quận, huyện để tổng hợp gửi Sở Tài chính làm cơ sở bố trí dự toán chi theo 
quy định. 

Điều 10. Kế toán, báo cáo quyết toán và công khai Quỹ 
1. Quỹ được hạch toán theo hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và kế toán 

theo chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ Tài chính quy định. 
2. Hàng quý, đơn vị phải thực hiện nộp vào ngân sách theo chương 860 - tiểu 

mục 4504; Toàn bộ số thu Quỹ quốc phòng - an ninh được điều tiết 100% cho ngân 
sách xã, phường. Không được sử dụng kinh phí từ Quỹ quốc phòng - an ninh để chi 
cho các nội dung khác ngoài những nội dung nêu tại Điều 8 Quy chế này. 

3. Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý sau), hàng năm (trước 
ngày 10 của tháng đầu năm sau), UBND phường, xã báo cáo kết quả thu, chi Quỹ quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn phường, xã gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện; 
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện tổng hợp kết quả thực hiện thu, chi Quỹ quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn quận, huyện, báo cáo UBND quận, huyện và gửi Sở Tài 
chính (trước ngày 10 của tháng đầu quý sau đối với báo cáo quý và trước ngày 15 của 
tháng đầu năm sau đối với báo cáo năm) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.  

                                                  Chương IV 
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  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 
1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 

đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện 
Quy chế này. 

2. UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng 
cấp hướng dẫn UBND phường, xã triển khai thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng 
Quỹ quốc phòng - an ninh thuộc địa bàn quản lý theo đúng quy định pháp luật hiện 
hành. Đồng thời, thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện tại các phường, 
xã nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong tổ chức vận động. 

3. UBND các phường, xã có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến Quy chế này đến 
các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và các tổ chức có liên quan trên địa bàn để biết thực 
hiện. 

4. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thành phố tích cực đóng góp 
Quỹ quốc phòng - an ninh tại địa phương để xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh trên 
địa bàn phường, xã. 

Điều 12. Khen thưởng, xử lý vi phạm 
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và đóng góp 

Quỹ quốc phòng - an ninh được khen thưởng theo chế độ quy định của Nhà nước. 
2. Người được giao nhiệm vụ vận động thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng 

- an ninh địa phương mà vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất 
và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, 

các địa phương, đơn vị cần phản ánh về UBND thành phố (thông qua Bộ Chỉ huy Quân 
sự thành phố và Sở Tài chính) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

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

Số: 14/2012/QĐ-UBND                             Đà Nẵng, ngày 29  tháng 3 năm 2012 
                                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về Đấu thầu kinh doanh khai thác 

và quản lý chợ 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 26/11/ 2003; 

 Căn cứ Luật Thương ngày 14/6/2005;  
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng 
dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.  
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số 250/SCT-TTr ngày 
28/02/2012. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đấu thầu kinh doanh 
khai thác và quản lý chợ 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 có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết 
định số 4665/1998/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng 
về tổ chức hoạt động quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 4. Chánh văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Công Thương, 
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện,  xã, phường, thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức các nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

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

                     Phùng Tấn Viết  
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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 
Về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /2012/QĐ-UBND 

ngày 29  tháng  3  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích  
 Việc đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ nhằm góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước thực hiện xã hội hóa đối với lĩnh 
vực chợ trên địa bàn thành phố, qua đó thực hiện văn minh thương mại, phục vụ tốt 
cho nhu cầu đời sống nhân dân trên địa bàn, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, duy 
trì, nâng cấp và đầu tư phát triển chợ, giữ gìn vệ sinh và an ninh trật tự tại các chợ 
trên địa bàn thành phố.  
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh  
 1.  Quy định này quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu và trách nhiệm của các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc đấu thầu kinh doanh khai thác và 
quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 2. Các chợ được điều chỉnh trong Quyết định này là các chợ ổn định lâu dài 
phù hợp với quy hoạch và được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
 3. Quyết định này không áp dụng đối với chợ tự phát, chợ tạm, chợ có vị trí 
không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố. 
Điều 3. Đối tượng áp dụng  

1. Các nhà thầu tham gia đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo 
quy định này bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, đăng ký kinh 
doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc đấu thầu và kinh doanh 
khai thác và quản lý chợ.  
Điều 4.  Giải thích từ ngữ 

1. Chợ tạm: là chợ nằm trong quy hoạch nhưng chưa được xây dựng kiên cố 
hoặc bán kiên cố. 

2. Chợ tự phát: là chợ không nằm trong quy hoạch, mua bán lấn chiếm vỉa hè, 
lòng đường, cản trở giao thông, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quang đô thị. 
Điều 5. Phương thức đấu thầu 

1. Phương thức đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ được thực hiện 
theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, áp dụng phương thức đấu thầu một túi hồ sơ. 
Hình thức đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Các nhà thầu 
tham gia đấu thầu phải được Hội đồng xét chọn thầu đánh giá có đủ điều kiện và năng 
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lực dự thầu. Việc mở thầu chỉ được tiến hành khi có tối thiểu hai nhà thầu tham gia nộp 
hồ sơ dự thầu. 

2. Chỉ định thầu: 
Đối với chợ có quy mô nhỏ, dưới 100 tiểu thương hoặc dưới 100 điểm kinh 

doanh, nếu sau khi có Thông báo mời thầu mà không có nhà thầu tham gia nộp hồ sơ 
dự đấu thầu thì Hội đồng xét chọn thầu đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
chỉ định thầu.  
Điều 6. Thời hạn giao thầu  
 Thời hạn giao thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ được quy định từ 5 
(năm) năm đến 10 (mười) năm do Hội đồng xét thầu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp có thẩm quyền quyết định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng  chợ, được nêu 
trong kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu và trong Hợp đồng giao nhận thầu. 
Điều 7. Phí đấu thầu, tiền bảo đảm dự thầu và tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng  

1. Các nhà thầu tham gia đấu thầu phải nộp phí đấu thầu và tiền bảo đảm dự thầu 
trước thời điểm mở thầu ít nhất là 03 (ba) ngày. Nhà thầu nào không nộp đủ phí đấu 
thầu và số tiền bảo đảm dự đấu thầu theo quy định tại Quy chế này sẽ không được dự 
thầu. 
 2. Chi phí tổ chức đấu thầu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài 
chính và Ủy ban nhân dân thành phố. Trong trường hợp chi phí tổ chức đấu thầu 
không đủ chi thì phần thiếu hụt được bổ sung từ ngân sách do cơ quan Công thương 
lập dự toán gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền quyết định. Trường hợp kinh phí tổ chức đấu thầu còn thừa phải nộp vào 
ngân sách nhà nước theo quy định. 
 3. Tiền bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hay 
bảo lãnh dự thầu. Giá trị bảo đảm dự thầu là 3% giá trị mời thầu. Tiền bảo đảm dự 
thầu được trả lại cho nhà thầu không trúng thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 
ngày công bố kết quả trúng thầu. 
 Bên dự thầu không được nhận lại tiền bảo đảm dự thầu trong trường hợp rút hồ 
sơ dự thầu sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự thầu vẫn còn hiệu lực; trúng thầu nhưng từ 
chối ký hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
quy định. 
 Tiền bảo đảm dự thầu của nhà thầu trúng thầu được chuyển vào tiền ký quỹ để 
thực hiện hợp đồng. 
 4. Tiền ký quỹ để thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu là 25% trên giá trúng 
thầu được tính cho 1 năm (12 tháng); nhà thầu trúng thầu phải nộp số tiền ký quỹ này 
vào một tài khoản do bên mời thầu ấn định để bảo đảm cho việc thực hiện Hợp đồng 
giao nhận thầu. Số tiền ký quỹ trên sẽ được trả lại cho nhà thầu trúng thầu sau khi 
thanh lý Hợp đồng giao nhận thầu chợ. 

Chương II 
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Điều 8. Quy trình đấu thầu  
Quy trình đấu thầu thực hiện theo trình tự thủ tục sau: 

1. Xác định chợ dự kiến đấu thầu trình cấp trên phê duyệt. 
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2. Thành lập Hội đồng xét chọn thầu. 
3. Xây dựng, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ. 
4. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tổ chứcđấu thầu và hồ sơ mời thầu. 
5. Thông báo việc đấu thầu. 
6. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu. 
7. Mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, xét chọn thầu. 
8. Ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu và quyết định công nhận 

đơn vị trúng thầu. 
9. Thông báo kết quả đấu thầu và đơn vị trúng thầu. 
10. Thương thảo hợp đồng giao thầu vớiđơn vị trúng thầu. 
11. Ký hợp đồng giao nhận thầu. 

Điều 9. Thành lập Hội đồng xét chọn thầu 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định thành lập Hội đồng xét 

chọn thầu đối với các chợ do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý. 
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện ra Quyết định thành lập Hội 

đồng xét chọn thầu đối với các chợ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý. 
Điều 10. Thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu 

1. Mời đấu thầu: 
1.1. Chỉ được mời thầu khi kế hoạch tổ chức đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá 

hồ sơ dự thầu đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
1.2. Thông báo mời đấu thầu được niêm yết tại Ban Quản lý hoặc Tổ quản lý 

chợ; trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ được đấu thầu và tại các 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện; đồng thời việc mời thầu được thông báo trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, công bố trên trang báo đấu thầu và trang thông tin 
điện tử về đấu thầu theo quy định trước ngày mở thầu tối thiểu 30 ngày. 

1.3. Thông báo mời thầu phải được ghi đầy đủ các nội dung sau: 
a) Tên và địa chỉ cơ quan mời thầu, giá mời thầu, chỉ dẫn việc tìm hiểu hồ sơ 

mời thầu, nơi mua hồ sơ mời thầu; 
b) Nơi nhận hồ sơ đấu thầu, phí dự thầu, tiền bảo đảm dự thầu, thời hạn nộp hồ 

sơ dự thầu, ngày, giờ và địa điểm mở thầu. 
2. Hồ sơ mời thầu, nội dung gồm có: 
2.1. Thông báo mời dự thầu; 
2.2. Mẫu đơn dự đấu thầu; 
2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với việc kinh doanh khai thác và quản lý chợ;  
2.4. Các thông tin liên quan đến chợ được đấu thầu: Hồ sơ chợ; quy hoạch sắp 

xếp chợ, danh sách các thương nhân kinh doanh tại chợ, các quy định về chế độ thu, 
chi; 

2.5. Tiêu chuẩn đánh giá chọn thầu; 
2.6. Các phụ lục chi tiết khác kèm theo. 

Điều 11. Hồ sơ dự thầu 
1. Đơn dự thầu theo mẫu quy định và do người đại diện hợp pháp của doanh 

nghiệp, tổ chức ký tên, đóng dấu; 
2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đối tượng dự 

thầu; 
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3. Phương án về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ;  
4. Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa chợ; 
5. Bản đăng ký giá dự thầu (kèm thuyết minh). 

Điều 12. Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu 
1. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo chế độ 

quản lý hồ sơ “Mật”. Tiếp nhận hồ sơ dự thầu phải có biên nhận, trong đó ghi rõ 
doanh nghiệp, tổ chức dự thầu, tên đối tượng nộp và nhận hồ sơ, ngày giờ nhận hồ sơ 
và có đóng dấu, ký tên xác nhận của cơ quan nhận hồ sơ dự thầu. 

2. Hồ sơ dự thầu được đựng trong một phong bì niêm phong kín và nộp tại nơi 
quy định trong thông báo mời thầu. Cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm bảo mật, 
quản lý hồ sơ tài liệu, thông tin của đối tượng dự thầu và không được mở phong bì 
đựng hồ sơ dự thầu trước ngày giờ mở thầu  

3. Sửa đổi và rút hồ sơ dự thầu: 
 Sau khi đã nộp hồ sơ dự đấu thầu, nếu đơn vị dự thầu muốn sửa đổi hoặc rút hồ 
sơ dự thầu thì phải gửi văn bản cho bên nhận hồ sơ. Việc sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự 
thầu chỉ được thực hiện trước thời hạn nộp hồ sơ dự thầu ghi trong thông báo mời đấu 
thầu (thời điểm đóng thầu). 
 Nội dung sửa đổi hồ sơ dự thầu cũng phải để trong một phong bì niêm kín và 
bên mời thầu có trách nhiệm bảo quản như hồ sơ dự thầu chính thức.  

4. Thay đổi nội dung mời thầu: 
 4.1 Trong trường hợp đặc biệt cần thay đổi một số nội dung trong hồ sơ mời 
thầu khi chưa đến hạn đóng thầu, bên mời thầu phải niêm yết rõ nội dung sửa đổi hồ 
sơ mời thầu tại địa điểm đã niêm yết thông báo mời thầu, đồng thời gởi văn bản 
thông báo sự thay đổi này cho những nhà thầu đã nộp đơn dự thầu trước đó. 
 4.2 Trong trường hợp này, thời hạn nhận hồ sơ dự thầu sẽ được gia hạn thêm 
tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày ra thông báo mời thầu mới để các nhà thầu hoàn 
chỉnh, bổ sung và nộp hồ sơ xin dự thầu theo quy định mới thay đổi. 
Điều 13. Tổ chức mở thầu 
 1. Sau khi tiếp nhận các hồ sơ dự thầu và quản lý hồ sơ theo chế độ “Mật”, việc 
mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu (trừ ngày nghỉ 
theo quy định của pháp luật). Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay 
không có mặt của các đối tượng đăng ký đấu thầu được mời, bên mời thầu có thể mời 
đại diện các cơ quan liên quan đến tham dự lễ mở thầu. 
 2. Tất cả các nhà thầu có nộp hồ sơ dự đấu thầu đều được Hội đồng xét chọn 
thầu mời dự mở thầu. 
 3. Hội đồng xét chọn thầu sẽ họp để mở phong bì đựng hồ sơ dự thầu, công 
khai trước các nhà thầu cùng đại diện các cơ quan có liên quan mời tham. Hội đồng 
xét chọn thầu sẽ kiểm tra hồ sơ dự thầu để xác định tính hợp lệ của từng hồ sơ dự đấu 
thầu, chỉ có những hồ sơ hợp lệ mới được dự đấu thầu. 
 5. Biên bản mở thầu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

5.1. Tên chợ đấu thầu; 
 5.2. Ngày, giờ, địa điểm mở thầu; 
 5.3. Bên mời thầu; 
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5.4. Tên và địa chỉ của các nhà thầu; 
5.5. Tóm tắt các nội dung cơ bản của các hồ sơ dự thầu. 

 Đại diện bên mời thầu và các nhà thầu được mời tham dự phải ký tên vào biên 
bản mở thầu. Hồ sơ dự thầu sau khi mở thầu phải được Hội đồng xét chọn thầu ký 
xác nhận từng trang để làm cơ sở pháp lý cho việc tiến hành đánh giá và xét chọn 
thầu. 
Điều 14. Đánh giá hồ sơ dự thầu 

1. Hồ sơ dự thầu được đánh giá trên cơ sở thang điểm của các tiêu chí giao 
nhận thầu như sau: 

1.1. Năng lực, kinh nghiệm và phương án quản lý: 40 điểm 
1.2. Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa chợ: 30 điểm 
1.3. Giá dự thầu: 30 điểm 
2. Trình tự xem xét xếp hạng hồ sơ dự thầu: 
2.1. Đánh giá sơ bộ: xem xét hồ sơ dự thầu về mặt hành chính theo quy định 

của hồ sơ mời thầu. 
2.2. Đánh giá chi tiết: Đánh giá, xếp hạng các nhà thầu dự thầu. 
3. Sau khi đã đánh giá, xếp hạng và xét chọn được nhà thầu trúng thầu, Hội 

đồng xét chọn thầu chợ sẽ trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt công nhận kết 
quả đấu thầu. 

4. Sau khi có kết quả phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, Hội 
đồng xét chọn thầu chợ sẽ thông báo kết quả đấu thầu và có văn bản mời nhà thầu 
đến ký kết Hợp đồng giao nhận thầu chợ. 
Điều 15. Xét chọn nhà thầu trúng thầu 

Hội đồng xét chọn thầu sẽ họp xét chọn nhà thầu trúng thầu căn cứ theo các 
yêu cầu của hồ sơ dự thầu và tiêu chuẩn đánh giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Đánh giá các hồ sơ dự thầu được thực hiện theo các bước: 

1. Sử dụng thang điểm đánh giá để cho điểm đối với từng nhà thầu dự thầu; 
2. Trên cơ sở tổng số điểm đã đạt của mỗi nhà thầu dự thầu, sẽ xếp hạng thầu 

để xét chọn nhà thầu trúng thầu. 
3. Trong trường hợp các nhà thầu dự thầu có tổng số điểm bằng nhau thì ưu 

tiên cho đối tượng có trụ sở trên địa bàn quận, huyện nơi có chợ đấu thầu. Nếu các 
đối tượng dự thầu có tổng số điểm bằng nhau mà các đối tượng đều có trụ sở đóng tại 
cùng một quận, huyện nơi có chợ đấu thầu hoặc các đối tượng cùng không có trụ sở 
tại quận, huyện nơi có chợ đấu thầu, thì Hội đồng xét chọn thầu sẽ tổ chức cho các 
nhà thầu bằng điểm bốc thăm, để chọn nhà thầu trúng thầu. 

4. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham gia đấu thầu thì Hội đồng xét chọn 
thầu xem xét, nếu hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về tổ chức kinh doanh khai thác và 
quản lý chợ có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chỉ định thầu. 

5. Trường hợp chỉ định thầu (quy định tại khoản 2, Điều 3). 
Điều 15. Phê duyệt và công bố kết quả trúng thầu 

1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thầu, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền ra quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu. 
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2. Kết quả đấu thầu sẽ được Hội đồng xét chọn thầu công bố và thông báo 
trúng thầu cho nhà thầu trúng thầu bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày 
kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Điều 16. Giao nhận thầu 

Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được quyết định công nhận trúng thầu, nhà 
thầu trúng thầu phải tiến hành ký kết Hợp đồng giao nhận thầu với cơ quan Sở chủ 
quản do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền (đối với chợ do Ủy ban nhân thành phố 
quản lý) hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Nếu nhà thầu trúng thầu không đến mà 
không có lý do chính đáng thì Hội đồng xét chọn thầu sẽ thông báo cho Ủy ban nhân 
dân cấp có thẩm quyền xem xét và có thể giao nhà thầu kế tiếp trong danh sách xếp 
hạng. 
Điều 17. Quy trình chỉ định thầu 

Quy trình chỉ định thầu đối với trường hợp quy định tại mục 2 Điều 5 gồm các 
bước:  

1. Tiếp nhận hồ sơ dự thầu (tương tự hồ sơ mời thầu). 
2. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo trực tiếp với nhà thầu. 
3. Thẩm định kết quả chỉ định thầu. 
4. Phê duyệt nội dung chỉ định thầu. 
5. Thông báo kết quả chỉ định thầu. 
6. Thương thảo hoàn thiện hợp đồng. 
7. Ký kết hợp đồng. 

Điều 18. Đấu thầu lại 
Việc đấu thầu lại được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau: 
1. Có sự vi phạm các quy định về đấu thầu. 
2. Tất cả các nhà thầu dự thầu khôngđạt yêu cầu đấu thầu. 

Điều 19. Thay đổi chỉ tiêu nhận thầu  
 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu chợ, nếu có những yếu tố 
biến động khách quan làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu giao thầu như: tổng thu phí chợ, 
phí dịch vụ bãi giữ xe, dịch vụ vệ sinh môi trường, qui mô của chợ thay đổi và các 
yếu tố khác có liên quan thì các chỉ tiêu đã giao nhận thầu sẽ được hai bên xem xét và 
thoả thuận điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình điều kiện mới. Các điều chỉnh 
trong Hợp đồng giao nhận thầu phải được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thống 
nhất bằng văn bản. 

 
Chương III 

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN   
CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU 

Điều 20.  Hội đồng xét chọn thầu  
 Hội đồng xét chọn thầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra 
quyết định thành lập (quy định tại Điều 6). Hội đồng xét chọn thầu có thể thành lập 
Tổ chuyên viên để giúp việc cho Hội đồng hoặc thuê tư vấn xét thầu. 
 1. Đối với chợ do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, cơ cấu các thành phần 
gồm:  
 1.1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thành phố; 
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1.2. Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Ủy viên thường trực: đại diện lãnh đạo Sở 
Công Thương;  
 1.3. Các Ủy viên Hội đồng gồm: đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, 
Kho bạc Nhà nước, Cục thuế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có chợ 
đấu thầu. 
 2. Đối với chợ do Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quản lý thành phần gồm: 
 2.1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện; 

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Ủy viên thường trực: là đại diện lãnh đạo 
phòng Kinh tế, phòng Công Thương.  
 2.3. Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế 
hoạch, phòng Tư pháp, Kho bạc Nhà nước quận, huyện, Chi cục thuế và đại diện lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có chợ đấu thầu. 
 3. Hội đồng xét chọn thầu làm việc theo nguyên tắc tập thể biểu quyết theo đa 
số; trong trường hợp số phiếu ngang nhau, Chủ tịch Hội đồng quyết định kết quả xét 
thầu. Các cuộc họp mở thầu, xét nhà thầu đấu trúng phải có ít nhất 3/4 thành viên Hội 
đồng tham dự, trong đó Chủ tịch Hội đồng xét chọn thầu chủ trì cuộc họp. Hội đồng 
xét chọn thầu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét chọn thầu  
 1. Thông báo việc đấu thầu. 
 2. Hướng dẫn thủ tục, thu nhận hồ sơ, thu phí dự thầu và tiền ký quỹ đảm bảo 
dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu. 
 3. Cung cấp thông tin, số liệu có liên quan đến các chợ đấu thầu cho nhà thầu 
tham gia đấu thầu. 
 4. Tổ chức mở thầu và báo cáo kết quả đấu thầu cho Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền theo quy định. 
 5. Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả 
trúng thầu và sau đó ra thông báo công nhận nhà thầu trúng thầu. 
Điều 22. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét chọn thầu 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét chọn thầu được sử dụng từ nguồn kinh 
phí tổ chức đấu thầu:  

1. Đối với những chợ do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý giao Sở Công 
Thương dự toán trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 

2. Đối với những chợ do Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quản lý giao Phòng 
kinh tế quận, Phòng Công Thương huyện dự toán trình Ủy ban nhân dân  quận, huyện 
quyết định. 

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC  
TRÚNG THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ 

Điều 23. Công tác quản lý và kinh doanh khai thác chợ 
 1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chợ và báo cáo cho Ủy ban nhân 
dân cấp có thẩm quyền quản lý. Thu phí và quản lý chợ suốt 24/24 giờ mỗi ngày, 
đồng thời chịu trách nhiệm trang trải các chi phí phát sinh cho hoạt động của bộ máy 
quản lý chợ. 
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 2. Quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh tại chợ theo Nội quy chợ do Ủy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật. Đồng thời 
được quyền tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp 
luật. 
 3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân phường, 
xã tại địa phương trong việc quản lý, sắp xếp các hộ kinh doanh trong chợ và ngoài 
khu vực chợ cho phù hợp với các yêu cầu về văn minh thương mại, trật tự an toàn xã 
hội. Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong 
công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại chợ về kiểm soát thị trường, chống 
hàng giả, hàng kém phẩm chất, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống 
dịch và phối hợp trong công tác xử lý theo nội quy, quy chế chợ. 
 4. Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những đối tượng mua bán tại chợ 
thực hiện đúng và đầy đủ theo Nội quy của chợ và quy định của Nhà nước về hoạt 
động chợ.   

5. Bảo quản, sửa chữa thường xuyên các cơ sở vật chất của chợ và đề xuất Ủy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét duyệt và tổ chức thực hiện sửa chữa lớn các 
công trình, để đảm bảo hoạt động của chợ được an toàn, văn minh, hiệu quả. 
 6. Hàng tháng phải thực hiện báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tại chợ, 
biến động thị trường, giá cả tại địa bàn chợ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ 
sinh môi trường và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của chợ cho các cơ 
quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
 7. Phát hiện xử lý kịp thời hoặc đề xuất với cơ quan chức năng xử lý các 
trường hợp kinh doanh vi phạm Nội qui chợ và các quy định của pháp luật. 
 8. Tuân thủ các quy định của Nhà nước về kinh doanh khai thác và quản lý 
chợ, sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh, phương án tài chính, phương án đầu tư 
sửa chữa, nâng cấp chợ và các qui định của hợp đồng giao nhận thầu. 
 9. Sau khi được giao nhận thầu, có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi 
thường đối với các thiệt hại xảy ra tại chợ (nếu có) trong thời gian thực hiện hợp 
đồng giao nhận thầu quản lý chợ. 
 10. Các khoản thu tại chợ: 
 10.1. Đối tượng nhận thầu quản lý chợ chỉ được phép thu các khoản thu, các 
loại phí theo qui định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các 
khoản thu hộ của các đơn vị khác như điện, nước, thu gom rác... theo hợp đồng thoả 
thuận của các đơn vị có liên quan. 
 10.2. Thông báo công khai các khoản, mục thu theo quy định của hợp đồng 
giao nhận thầu. 
 10.3. Được tổ chức thu đúng các khoản thu từ hoạt động chợ theo quy định của 
hợp đồng giao nhận thầu và quy định của pháp luật, đồng thời có nghĩa vụ nộp thuế 
theo quy định của pháp luật đối với các khoản thu từ hoạt động chợ (tiền đất công, 
bãi giữ xe, nhà vệ sinh...). 
 11. Nghĩa vụ về thuế: 
 11.1. Phải thực hiện chế độ quyết toán, báo cáo tài chính và hoàn thành nghĩa 
vụ thuế theo các quy định của pháp luật. 
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 11.2. Việc thu phí phải sử dụng các phiếu thu theo mẫu đã đăng ký với cơ quan 
thuế và lưu giữ đầy đủ các sổ sách kế toán thu, chi và các chứng từ theo quy định của 
Nhà nước, đồng thời đăng ký với cơ quan thuế theo đúng chế độ hiện hành. 
  

Chương V 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

Điều 24. Sở Công Thương  
Có trách nhiệm chính trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức 

đấu thầu các chợ do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các nhà thầu thực hiện đúng các quy định của 
Quyết định này.  
Điều 25. Sở Tài chính  

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Cục Thuế thành phố thẩm định 
giá mời thầu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Chịu trách nhiệm hướng 
dẫn công tác tổ chức đấu thầu đối với các chợ do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý. 
Đồng thời thực hiện kiểm tra và hướng dẫn các doanh nghiệp trúng thầu thực hiện 
thu, chi đúng theo các quy định tài chính hiện hành. 
Điều 26. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Có trách nhiệm thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu 
đối với các chợ do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.  

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế 
hoạch vốn đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp đối với các chợ chuẩn bị đưa vào đấu thầu 
kinh doanh khai thác. 
Điều 27. Sở Xây dựng  

Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương đề xuất điều chỉnh và bổ sung quy hoạch 
mạng lưới chợ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Phối hợp với các ngành, 
Ủy ban nhân dân địa phương phê duyệt các thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng chợ, theo 
phân cấp quản lý, thẩm định chất lượng công trình chợ hoàn thành đưa vào sử dụng. 
Điều 28. Sở Nội vụ  

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chính sách giải quyết 
nhân sự của Ban quản lý và nhân viên của chợ sau khi thực hiện đấu thầu chợ, áp 
dụng trên địa bàn thành phố. 
Điều 29. Liên minh Hợp tác xã thành phố  

Phối hợp với các ngành, các cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức quản 
lý chợ có điều kiện muốn chuyển đổi mô hình quản lý theo mô hình Hợp tác xã kinh 
doanh khai thác và quản lý chợ.   
Điều 30. Ủy ban nhân dân quận, huyện  
 1. Hướng dẫn các đơn vị dự thầu, các đơn vị thuộc xã, phường quản lý thực 
hiện đúng các quy định của Quyết định này đối với các chợ đang quản lý. Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quận, huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời 
thầu, kết quả đấu thầu các chợ do quận, huyện quản lý. Chịu trách nhiệm chính trong 
việc tổ chức đấu thầu các chợ trên địa bàn, đồng thời thực hiện công tác quản lý hành 
chính Nhà nước đối với chợ sau khi đã đấu thầu. 
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2. Chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước đối với việc đấu thầu các chợ trên địa bàn do quận, huyện quản lý. 
Điều 31. Ủy ban nhân dân xã, phường  
 1. Ủy ban nhân dân các xã, phường có chợ đấu thầu có nhiệm vụ phối hợp với 
các cơ quan chức năng quận, huyện trong công tác tổ chức đấu thầu. 
 2. Trong công tác quản lý Nhà nước các chợ được giao thầu, Ủy ban nhân dân 
xã, phường sở tại chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã 
kinh doanh khai thác và quản lý chợ duy trì tốt an ninh trật tự tại khu vực trong, cũng 
như xung quanh chợ, đồng thời giúp Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ giải 
quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở chợ trong phạm vi thẩm quyền. 

Chương VI 
KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 32. Kiểm tra về đấu thầu  
1. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc kiểm tra công tác đấu 

thầu quản lý chợ và xử lý các vi phạm trong trường hợp có phát sinh. 
2. Các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường có chợ đấu thầu 

thực hiện chức năng kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân 
dân cấp quận, huyện phân công. 

3. Khi phát hiện có những hành vi vi phạm làm sai lệch kết quả đấu thầu, Hội 
đồng xét chọn thầu có trách nhiệm kiến nghị xử lý, hủy bỏ kết quả đấu thầu và tiến 
hành tổ chức đấu thầu lại. 
Điều 33. Xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo  
 1. Nếu doanh nghiệp, tổ chức vi phạm Quyết định này thì tuỳ theo mức độ có 
thể bị loại khỏi danh sách dự thầu hoặc không được tham gia bất kỳ cuộc đấu thầu 
kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố trong thời hạn 3 năm.  
 2. Những khiếu nại liên quan đến công tác đấu thầu chỉ có hiệu lực 30 ngày kể 
từ ngày công bố kết quả trúng thầu. 

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34.  Căn cứ nội dung Quyết định này, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì 
phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch 
triển khai hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện; đồng thời hướng dẫn 
các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia thực hiện tốt Quyết định này. 
Điều 35. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc Chính phủ có ban 
hành những qui phạm pháp luật khác có liên quan đến nội dung Quyết định này. Giao 
Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ngành, các cấp có liên quan đề 
xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung thay thế phù hợp yêu cầu phát triển, trình 
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định./.  
 
            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
               KT CHỦ TỊCH 
                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 
  
                                                                                         Phùng Tấn Viết 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  

Số:15/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 09  tháng 4  năm 2012 
      

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh 

động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 

của Quốc hội; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 

80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội; 

Căn cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 
119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; 

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 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 40/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ 
về việc Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y; 

Căn cứ Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở 
giết mổ lợn; Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở 
giết mổ gia cầm; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 40/TTr-
SNN ngày 11 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết 
mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và đề nghị của Chánh Văn 
phòng UBND thành phố,   
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động giết 
mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định 144/2003/QĐ-UBND ngày 20/10/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm 
soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn 
gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận 
tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố, 
Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 
thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
liên quan; các tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động 
vật, sản phẩm động vật căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                                                                                      CHỦ TỊCH 
                                                                                                          
                                                                                                                  Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  
       

QUY ĐỊNH 
Về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật,  

sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  15 /2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 

của UBND thành phố Đà Nẵng ) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Văn bản này quy định việc quản lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động 
kinh doanh trong lĩnh vực giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động 
vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này khi 
hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
phải tuân theo quy định tại Điều 6 Quy định này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

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

1. Gia súc: trâu, bò, dê, cừu, lợn và một số loài gia súc khác sử dụng làm thực 
phẩm 

2. Gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng, đà điểu, bồ câu, chim cút và một số loài chim 
khác sử dụng làm thực phẩm. 

3. Sản phẩm gia súc, gia cầm: bao gồm những sản phẩm có nguồn gốc từ các 
loại gia súc, gia cầm được quy định tại khoản 1, 2 của Điều này ở dạng tươi sống và sơ 
chế. 

4. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: là địa điểm cố định, được các cơ quan có thẩm 
quyền cho phép hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, phải đảm bảo các điều kiện, tiêu 
chuẩn theo quy định. 

5. Phương tiện vận chuyển: bao gồm các phương tiện được dùng để chuyên chở 
gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống và sơ chế. 

6. Tiêu độc khử trùng: là việc sử dụng các tác nhân vật lý, hóa học để tiêu diệt 
các vi sinh vật vấy nhiễm trên đối tượng cần khử trùng, đảm bảo an toàn thực phẩm. 
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7. Khu giết mổ: là nơi diễn ra các hoạt động gây choáng, lấy tiết, nhúng nước 
nóng, làm lông, tách phủ tạng, làm sạch phủ tạng, rửa thân thịt lần cuối, kiểm tra thân 
thịt và dán tem, đóng dấu kiểm soát giết mổ. 

8. Khu bẩn: là nơi nuôi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ, gây choáng, lấy tiết, 
nhúng nước nóng, làm lông, tách phủ tạng, làm sạch phủ tạng, thu gom phụ phẩm. 

9. Khu sạch: là nơi diễn ra hoạt động rửa lần cuối, làm lạnh, kiểm tra thân thịt 
lần cuối, pha lóc, đóng gói. 

Điều 3. Điều kiện chung 

1. Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nêu trên phải có giấy đăng ký kinh 
doanh và các giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y 
và đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 

2. Người trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh giết mổ, vận chuyển, mua bán 
động vật, sản phẩm động vật phải có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm, 
có giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên, định kỳ khám sức 
khỏe 6 tháng/lần và có giấy chứng nhận đã qua các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

3. Hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các điều kiện của Quy định này và các quy 
định khác của Trung ương. 

Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Vận chuyển gia súc, gia cầm vào khu vực nội thành bằng bất cứ phương tiện 
gì.  

2. Vận chuyển sản phẩm động vật trên các phương tiện xe khách, xe không có 
thùng chứa. 

3. Vắt sản phẩm động vật trên xe máy, xe thô sơ để vận chuyển, dẫm đạp hay 
ngồi trên sản phẩm động vật trong quá trình vận chuyển. 

4. Mua bán động vật, sản phẩm động vật trên các vỉa hè, lề đường, trước cổng 
chợ. 

5. Bán các sản phẩm động vật không qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, sản phẩm 
nhiễm bệnh, ôi thiu, có độc tố, có kí sinh trùng hoặc vi sinh vật gây bệnh cho con người. 

6. Sử dụng các hóa chất, phụ gia không nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y 
tế để bảo quản, chế biến các sản phẩm động vật. 

7. Bán các loại sản phẩm động vật tươi sống và sản phẩm động vật đã chế biến 
chín trên cùng một mặt bàn và cùng một dụng cụ dao, thớt. 
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8. Buôn bán sản phẩm động vật tại khu vực giết mổ. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm 

Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện 
sau: 

1. Cơ sở giết mổ động vật được xây dựng theo đúng quy hoạch của thành phố, 
không nằm trong khu vực nội thành, cách biệt khu dân cư tập trung; xa trường học, 
bệnh viện, cơ sở sản xuất, nơi nhiễm độc, nhiễm bẩn… 

2. Mặt bằng cơ sở phải có diện tích phù hợp với quy mô quy hoạch, bảo đảm 
phân chia thành các khu riêng biệt, bao gồm: 

a) Khu vực hành chính: 

- Phòng làm việc của nhân viên thú y, diện tích tối thiểu 4 m2 cho mỗi nhân viên 
thú y kiểm dịch. 

- Phòng vệ sinh, thay quần áo của công nhân hoạt động trong cơ sở. 

b) Khu vực sản xuất bao gồm: 

- Chuồng nuôi nhốt trước khi giết mổ có diện tích đủ để nuôi nhốt số lượng gấp 
đôi công suất giết mổ, hệ thống cung cấp nước uống, lối đi phục vụ cho công tác kiểm 
tra, có đường thu gom nước thải đổ thẳng ra nơi xử lý chất thải lỏng, không được chảy 
qua khu vực giết mổ. 

- Chuồng cách ly động vật nghi bị mắc bệnh.  

- Khu giết mổ động vật được thiết kế bảo đảm quá trình giết mổ theo nguyên tắc 
một chiều từ khu bẩn đến khu sạch. Khu bẩn và khu sạch phải được cách biệt nhau, 
giữa hai khu phải có hố hoặc máng sát trùng. 

c) Hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải bảo đảm không làm ô nhiễm môi 
trường và vấy nhiễm sản phẩm sau khi giết mổ. 

3. Cơ sở giết mổ động vật phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh thú y đã được 
quy định tại Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở 
giết mổ lợn; Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở 
giết mổ gia cầm và các Quy chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường đối với một cơ sở 
giết mổ động vật. 
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4. Các cơ sở giết mổ tập trung phải thực hiện phương thức giết mổ treo thay cho 
phương thức giết mổ trên mặt nền và thực hiện đúng quy trình giết mổ động vật đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

5. Tất cả động vật khi đưa vào cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố phải có 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển. 

6. Cơ sở giết mổ được xây dựng sau ngày Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT 
và Thông tư 61/2010/TT-BNNPTNT có hiệu lực (tức là từ ngày 10 tháng 12 năm 2010) 
phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nêu trên mới được cấp phép hoạt động. 

Đối với các cơ sở giết mổ đã được xây dựng trước khi ban hành Quyết định này 
và phù hợp với quy hoạch, phải khẩn trương thực hiện sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo 
các yêu cầu nêu trên. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, các cơ sở giết mổ không đáp ứng 
các yêu cầu tại Quy định này phải ngưng hoạt động. 

Điều 6. Hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật 

1. Vận chuyển động vật 

a) Gia súc, gia cầm vận chuyển từ các địa phương khác về thành phố Đà Nẵng 
và từ Đà Nẵng đi các tỉnh khác, hoặc từ quận, huyện này sang các quận, huyện khác 
trong địa bàn thành phố đều phải có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển của cơ 
quan thú y. 

b) Gia súc, gia cầm vận chuyển quá cảnh hoặc nhập vào thành phố phải được 
thực hiện kiểm dịch, tiêu độc khử trùng tại các trạm kiểm dịch động vật và phải vận 
chuyển đến đúng địa điểm ghi trong giấy kiểm dịch và đi theo đúng tuyến đường quy 
định của thành phố. 

c) Gia súc, gia cầm dùng để giết thịt chỉ được vận chuyển đến cơ sở giết mổ tập 
trung. 

d) Gia súc, gia cầm dùng để chăn nuôi, làm giống trước khi nhập vào thành phố, 
chủ cơ sở phải báo với cơ quan thú y để kiểm tra và hướng dẫn theo quy định. 

e) Phương tiện vận chuyển động vật phải là phương tiện chuyên dụng, theo tiêu 
chuẩn, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và được cơ quan thú y cấp giấy chứng nhận vệ 
sinh thú y. 

2. Vận chuyển sản phẩm động vật 

a) Sản phẩm động vật phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh 
và đã được cơ quan thú y kiểm tra đóng dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y hoặc 
giấy chứng nhận kiểm dịch. 
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b) Việc vận chuyển sản phẩm động vật từ các địa phương khác về Đà Nẵng và 
từ các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố để kinh doanh, tiêu thụ phải sử 
dụng các phương tiện chuyên dụng: xe phải có thiết bị làm lạnh để bảo quản sản phẩm 
và có dàn treo thân thịt. 

c) Nếu vận chuyển với số lượng ít và bằng phương tiện xe máy, xe thô sơ, sản 
phẩm phải được chứa trong thùng bằng kim loại không gỉ, không làm biến đổi màu, 
không làm thay đổi chất lượng sản phẩm, có đáy kín, chắc chắn và có nắp đậy. 

d) Phương tiện vận chuyển và dụng cụ chứa sản phẩm phải được vệ sinh, khử 
trùng trước và sau khi vận chuyển.  

e) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, tất cả các phương tiện vận chuyển sản 
phẩm động vật phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nói trên. 

Điều 7. Hoạt động kinh doanh động vật; chế biến, buôn bán các sản phẩm 
động vật. 

1. Địa điểm kinh doanh động vật phải cách xa khu dân cư, xa trường học, bệnh 
viện và được cấp có thẩm quyền cho phép. 

2. Tại các chợ ở khu vực nông thôn, địa điểm kinh doanh gia súc, gia cầm phải 
bố trí ở khu vực riêng, cách biệt với các loại hàng hóa khác. 

3. Các cơ sở chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm phải đáp ứng yêu cầu về điều 
kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết bị, dụng cụ, vật chứa đựng, bao 
gói… phải bảo đảm không gây ô nhiễm thực phẩm. Nguyên liệu đưa vào chế biến phải 
có nguồn gốc rõ ràng và đã được cơ quan thú y kiểm tra, kiểm soát, cấp chứng nhận. 

4. Các sản phẩm động vật được đưa ra lưu thông trên thị trường phải được lấy 
từ các cơ sở giết mổ đã được cấp phép hoạt động và được cơ quan thú y kiểm tra, đóng 
dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch. 

5. Các cửa hàng, quầy hàng bán sản phẩm động vật tại các chợ phải được bố trí 
ở khu vực riêng và có hệ thống cấp nước và thoát nước kín. Bàn bán hàng phải có chiều 
cao tối thiểu 0,6 m, mặt bàn làm bằng vật liệu không gỉ, không làm biến đổi chất lượng 
sản phẩm, dễ làm vệ sinh và phải được vệ sinh khử trùng trước và sau khi bán trong 
từng ngày. Hàng hóa khi giao cho khách hàng phải được đựng trong bao bì kín, đảm 
bảo vệ sinh. 

6. Người trực tiếp bán hàng, ngoài các điều kiện chung tại Quy định này, phải 
mặc tạp dề và giữ gìn vệ sinh cá nhân (găng tay, khẩu trang, bao tóc). 

 
Chương III 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tổ 
chức triển khai thực hiện Quy định này. 

b) Chỉ đạo Chi cục Thú y: 

- Phối hợp với UBND các quận, huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên 
quan thực hiện nội dung Quy định này; 

- Chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện vệ sinh thú y theo quy định; 

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú 
y đối với động vật, sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm 
động vật theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y và các văn bản hướng dẫn kèm theo. 

c) Chỉ đạo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Chi 
cục Thú y và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động giết mổ, mua 
bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Y tế:  

a) Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật trên 
địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức 
khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các cá nhân hành nghề theo đúng quy định; 

b) Phối hợp kiểm tra việc mua bán sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định của 
Luật An toàn thực phẩm; 

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền 
cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và lây nhiễm 
trên người. 

3. Sở Công thương: 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài 
nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện phương án quy 
hoạch hệ thống chợ, siêu thị, nhất là các chợ, siêu thị có hoạt động kinh doanh thực 
phẩm có nguồn gốc động vật, chợ đầu mối sản phẩm động vật; 

 b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành 
phố và UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong 
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hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm 
trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Hướng dẫn việc thực hiện điều kiện môi trường đối với hoạt động của cơ sở 
giết mổ tập trung gia súc, gia cầm; 

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử lý các trường hợp vi 
phạm các quy định trong lĩnh vực môi trường; 

c) Tổ chức thẩm định về điều kiện môi trường đối với trường hợp phải lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác định cam kết bảo vệ môi trường có tính 
chất và quy mô tương ứng. 

 5. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố kiểm tra các phương 
tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm của chúng lưu thông, xuất, nhập vào 
thành phố. 

6. Công an thành phố: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và cơ quan thú y kiểm tra các 
phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm. 

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp 
hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y; kiểm soát giết mổ, vận 
chuyển, mua bán gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các dự 
án quy hoạch cơ sở giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm 
trên địa bàn thành phố. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Đà Nẵng phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền và kịp thời 
phát hiện, đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phản ánh các tổ chức, cá nhân thiếu trách 
nhiệm hoặc có hành vi vi phạm trong công tác quản lý, kinh doanh các hoạt động giết 
mổ gia súc, gia cầm, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố. 

9. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, cân đối kinh phí phù hợp cho các 
hoạt động có liên quan trong việc thực hiện Quy định này.   

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

UBND các quận, huyện: 
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1. Chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện các quy định quản lý hoạt động giết 
mổ, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn 
quản lý. 

2. Tổ chức hướng dẫn các chủ cơ sở giết mổ, người buôn bán, vận chuyển gia 
súc, gia cầm phải đăng ký kinh doanh và chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà 
nước và của thành phố về công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán 
gia súc, gia cầm. 

3. Phối hợp với các ngành chức năng quy hoạch địa điểm giết mổ, tổ chức hướng 
dẫn hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung. 

4. Thực hiện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm, mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.  

5. Chỉ đạo thực hiện điều kiện môi trường đối với các điểm mua bán gia súc, gia 
cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm thuộc địa bàn quản lý. 

6. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong 
hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm 
trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này sẽ được 
xem xét, khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng. 

2. Mọi hành vi vi phạm Quy định này và các quy định khác của Trung ương, tùy 
theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Thanh tra các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; các lực lượng Công an, 
Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố căn cứ 
chức năng nhiệm vụ của mình, tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi 
phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện  

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần phải sửa đổi, bổ 
sung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị 
có liên quan tổng hợp, đề xuất trình UBND thành phố xem xét, quyết định./. 

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
               CHỦ TỊCH 
  

               Văn Hữu Chiến 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN      
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

Số: 16/2012/QĐ-UBND     

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

            Đà Nẵng, ngày12  tháng 4   năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện  

chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
  

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

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;  
Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 

Về quản lý chiếu sáng đô thị; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 431/SXD-QLHTĐT 

ngày 16/2/2012 về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống 
điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố và theo đề nghị của Chánh Văn phòng 
UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, vận hành và 
sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
 Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, 
kiểm tra và định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố việc thực hiện Quy định này.  
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 138/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 9 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng 
Ban hành Quy định quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc 
Sở Tài chính, 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. UỶ BAN NHÂN DÂN 
       CHỦ TỊCH 

       Văn Hữu Chiến 
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QUY ĐỊNH 
Về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng  

công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
                    (Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2012/QĐ-UBND 

 ngày 12  tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu 

sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2. Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên 

quan đến việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 
 Trong Quy định này, các từ ngữ, khái niệm được hiểu như sau: 

1. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bao gồm mạng lưới điện chiếu sáng công 
cộng và mạng lưới điện chiếu sáng trang trí công cộng; là một bộ phận của hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật, là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất 
quản lý. 

2. Mạng lưới điện chiếu sáng công cộng được tính từ điểm nối nguồn điện (thuộc 
lưới điện lực quản lý) đến đèn chiếu sáng công cộng, gồm: Trạm biến áp, tủ điều khiển 
(mạch điều khiển và mạch động lực), dây dẫn điện, trụ lắp đèn, bộ đèn và các vật tư 
liên quan nhằm phục vụ chiếu sáng công trình giao thông đường bộ (trừ đường chuyên 
dùng), kiệt, hẻm, quảng trường, công viên, vườn hoa và các công trình công cộng khác. 

 3. Mạng lưới điện chiếu sáng trang trí công cộng được tính từ điểm nối nguồn 
điện (thuộc lưới điện lực quản lý hoặc lưới điện chiếu sáng công cộng) đến đèn chiếu 
sáng trang trí công cộng, gồm: dây dẫn điện, tủ điều khiển, trụ lắp đèn, bộ đèn và các 
thiết bị liên quan nhằm phục vụ chiếu sáng trang trí tại các điểm nhấn của công trình 
giao thông đường bộ (trừ đường chuyên dùng), cây xanh, thảm cỏ, quảng trường, công 
viên và các điểm nhấn khác trên địa bàn thành phố hoặc chiếu sáng trang trí phục vụ 
các sự kiện, các ngày Lễ, Tết. 

4. Tuyến chiếu sáng công cộng gồm toàn bộ vật tư, thiết bị chiếu sáng phục vụ 
cho hoạt động chiếu sáng trên một tuyến đường (trên tuyến chiếu sáng có một hoặc 
nhiều tủ điều khiển). 
 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng; an toàn và phát triển hệ 
thống chiếu sáng công cộng 
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1. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng được 
tuân thủ theo Điểm 1, 2 và 6 Điều 3 của Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 
của Chính phủ về Quản lý chiếu sáng đô thị. 

2. Mọi nguy cơ gây hư hỏng và sự cố hệ thống điện chiếu sáng công cộng phải 
được phát hiện và xử lý kịp thời nhằm đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng hoạt động ổn 
định và an toàn cho người quản lý, vận hành và sử dụng.  

 3. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quy định trong tổ chức quản lý, vận hành 
và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng.  

 4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài 
nước đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, sản xuất và sử dụng các sản 
phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện.  

 
Chương II 

  
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng công cộng 
  1. Quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng công cộng là một nội dung của quy hoạch 

mới hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị; được lập, thẩm định, phê duyệt và 
quản lý theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng đô thị.  

2. Nội dung quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng công cộng phải có ý kiến thống 
nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 5. Xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng   
  1.Các dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng phải 

được thẩm định, phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 
2. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng (đặc biệt là mạng lưới điện chiếu sáng 

công cộng) phải được xây dựng đồng bộ với xây dựng công trình giao thông đường bộ; 
phải kết hợp giữa nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới; có các giải pháp sử dụng nguồn 
sáng, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm điện từng công trình hoặc từng khu vực được 
chiếu sáng. 

3. Tổ chức, cá nhân xây dựng mới, cải tạo, mở rộng hoặc thay mới, sửa chữa, 
thay thế nguồn sáng các công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng phải sử dụng 
các trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến phù hợp với các quy phạm, tiêu chuẩn 
ngành, Tiêu chuẩn Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. 

4. Các hoạt động thi công, giám sát, nghiệm thu hoàn thành, nghiệm thu đưa 
công trình vào sử dụng phải tuân thủ Quy định này và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 

 
5. Để hạn chế tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng công cộng, đối 

với các khu dân cư và các kiệt, hẻm mới xây dựng thì tùy từng trường hợp cụ thể, có 



 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012 37 

thể xem xét thay thế cáp lõi đồng đối với cáp treo bằng cáp lõi nhôm (cáp vặn xoắn 
ABC). 

Điều 6. Bàn giao công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng  
1. Công tác bàn giao để quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng 

công cộng phải tuân thủ Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
          2. Đối với công trình hoặc hạng mục công trình của mạng lưới điện chiếu sáng 

công cộng, trước khi tiến hành bàn giao để quản lý, vận hành và sử dụng các trụ lắp 
đèn chiếu sáng phải có biển số, cụ thể như sau: 

a) Chữ, số trong biển số trụ lắp đèn chiếu sáng: 
Chữ, số có chiều cao là 60 mm; chiều ngang chữ, số tuỳ theo kích thước tiết diện 

của trụ lắp đèn để chọn Font chữ cho phù hợp và được bố trí như sau:  
- Hàng thứ nhất (trên cùng): Là chữ CS (viết tắt của chữ chiếu sáng) nhằm phân 

biệt với các trụ của Viễn thông hay Điện lực; 
- Hàng thứ hai: Là các chữ số thể hiện vị trí trụ lắp đèn thuộc tuyến chiếu sáng 

chính; 
- Hàng thứ ba: Là các chữ số thể hiện vị trí trụ lắp đèn thuộc tuyến chiếu sáng 

nhánh rẽ (nếu có); 
- Hàng thứ tư: Là ký hiệu tủ điều khiển trên tuyến chiếu sáng, gồm các chữ, số: 

          * Chữ: được viết tắt bằng chữ cái đầu (chữ in hoa) của tên tuyến chiếu sáng; 
  * Số: thể hiện vị trí của tủ điều khiển trên tuyến chiếu sáng. 

          b) Nền của biển số trụ lắp đèn được sơn ít nhất là 2 lớp màu trắng. 
  c) Màu của chữ và số trong biển số trụ lắp đèn được sơn ít nhất là 2 lớp: 
- Màu xanh dương: Trong trường hợp trụ lắp đèn được kết hợp với trụ điện của 

Điện lực;  
- Màu đen: Trong trường hợp trụ lắp đèn chiếu sáng riêng biệt. 
  d) Cao độ của biển số trụ lắp đèn: 
- Cao độ của biển số trụ lắp đèn được tính từ mặt đất (có cao độ bằng không) 

đến cạnh trên cùng của biển từ 1,00 m đến 1,50 m; 
- Biển số trụ lắp đèn được thể hiện ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.  
  đ) Đối với các trụ lắp đèn chiếu sáng có tiết diện nhỏ, biển số trụ không thể 

hiện được hết nội dung như trên thì cho phép sử dụng vật liệu khác để làm biển số trụ, 
nhưng nội dung biển phải đảm bảo các yêu cầu trên. 

Điều 7. Thời gian vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng 
1. Đối với mạng lưới điện chiếu sáng công cộng: hàng ngày, thực hiện chế độ 1 

của công tác vận hành (toàn bộ các bóng đèn đều đỏ) theo lịch trình sau đây: 
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          a) Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 3: 
 - Đóng điện:    18 giờ 00 phút; 

- Cắt điện:   05 giờ 15 phút. 
          b) Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6: 

 - Đóng điện:    18 giờ 30 phút; 
- Cắt điện:   04 giờ 45 phút. 

          c) Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9: 
 - Đóng điện:    18 giờ 15 phút; 

- Cắt điện:    04 giờ 45 phút. 
          d) Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12: 

 - Đóng điện:    17 giờ 30 phút; 
- Cắt điện:    05 giờ 30 phút. 

2. Hàng ngày, từ 23 giờ 00 phút đến 02 giờ 00 phút ngày hôm sau, mạng lưới 
điện chiếu sáng công cộng thực hiện chế độ 2 của công tác vận hành (hai bóng đỏ - 
một bóng tắt); từ 02 giờ 00 phút trở đi thực hiện chế độ 3 của công tác vận hành  (một 
bóng đỏ - hai bóng tắt), trừ các tuyến đường có mạng lưới điện chiếu sáng công cộng 
được vận hành theo chế độ sử dụng 2 cấp công suất (toàn bộ các bóng đèn đều đỏ) . 

3. Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Quản lý Vận hành điện chiếu sáng công cộng 
Đà Nẵng: 

a) Chủ động áp dụng biện pháp điều chỉnh phân pha đảm bảo an toàn giao thông 
và mỹ quan đô thị về chiếu sáng trên các tuyến đường phố chính; phân pha tiết kiệm 
điện năng trên các tuyến đường có lưu lượng giao thông thấp và các tuyến đường trong 
những khu dân cư thưa dân (khu dân cư có khoảng 50% số hộ dân sinh sống);  

b) Điều chỉnh thời gian vận hành đóng, cắt điện chiếu sáng công cộng cho phù 
hợp với thời tiết các mùa trong năm, đặc biệt là các thời điểm có mưa, bão, lụt.  

Điều 8. Đấu nối điện chiếu sáng công cộng, điện chiếu sáng trang trí công 
cộng 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối vào mạng lưới điện chiếu sáng công 
cộng phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục sau: 

1. Trường hợp các công trình hoặc hạng mục công trình điện chiếu sáng công 
cộng đã có chủ trương cho phép của cơ quan có thẩm quyền, có quy mô bất kỳ đều 
phải thực hiện 2 bước: Thoả thuận đấu nối trước khi thiết kế bản vẽ thi công và đề nghị 
cho phép đấu nối sau khi thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 

a) Hồ sơ thoả thuận đấu nối: 
- Văn bản thoả thuận đấu nối; 
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- Bản vẽ mặt bằng thể hiện vị trí đấu nối, công suất đấu nối và thuyết minh giải 
pháp kỹ thuật; 

- Văn bản thống nhất về chủ trương của cơ quan có thẩm quyền.  
b) Hồ sơ đề nghị cho phép đấu nối: 
-  Văn bản đề nghị cho phép đấu nối; 
-  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Sở Xây dựng thoả thuận về vị trí đấu nối 

và được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm: 
+ Bản vẽ mặt bằng; 
+ Sơ đồ vị trí đấu nối; 
+ Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công; 
+ Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. 
2. Các tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng 

công cộng để cấp nguồn điện chiếu sáng công cộng cho các công trình từ nguồn kinh 
phí tự nguyện đóng góp được chính quyền địa phương chấp thuận hoặc cấp nguồn điện 
phục vụ trang trí các sự kiện, Lễ hội, tuyên truyền, quảng cáo đã được Công ty Quản 
lý Vận hành điện chiếu sáng công cộng thống nhất về giải pháp kỹ thuật thì tiến hành 
lập hồ sơ đề nghị cho phép đấu nối: 

Hồ sơ đề nghị cho phép đấu nối gồm: 
- Văn bản đề nghị cho phép đấu nối; 
- Bản vẽ mặt bằng thể hiện vị trí, công suất đấu nối. 
3. Hồ sơ Thoả thuận hoặc đề nghị cho phép đấu nối gửi về Công ty Quản lý Vận 

hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng để kiểm tra và đề xuất ý kiến bằng văn bản 
gửi Sở Xây dựng xem xét, giải quyết. 

4. Thời gian xem xét, giải quyết đấu nối tối đa không quá 6 (sáu) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm 
quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp 
Giấy phép biết. 

5. Chi phí đấu nối do chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm.   
Điều 9. Sử dụng trụ lắp đèn chiếu sáng công cộng và trụ lắp đèn chiếu sáng 

trang trí công cộng để treo, gắn các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo   
1. Cho phép sử dụng tạm thời trụ lắp đèn chiếu sáng công cộng và trụ lắp đèn 

chiếu sáng trang trí công cộng để treo, gắn các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo 
với mục đích tuyên truyền, cổ động trực quan, quảng bá các hoạt động xã hội phục vụ 
hội nghị, lễ hội hoặc kết hợp hoạt động tuyên truyền với quảng cáo thương mại do cấp 
có thẩm quyền tổ chức hoặc cho phép.  

2. Việc sử dụng tạm thời trụ lắp đèn chiếu sáng công cộng và trụ lắp đèn chiếu 
sáng trang trí công cộng để thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 
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này phải đảm bảo các điều kiện sau: 
a) Được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận bằng văn bản về nội dung, 

hình thức và thời gian tuyên truyền, quảng cáo;  
b) Được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản về phương án và vị trí lắp đặt; 
c) Trong thời gian sử dụng, các đơn vị thực hiện tuyên truyền, quảng cáo phải 

chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề có liên quan đến an toàn do phương tiện 
tuyên truyền, quảng cáo gây ra; phải nhanh chóng, kịp thời và chịu mọi chi phí khắc 
phục sự cố; 

       d) Khi Nhà nước có nhu cầu nâng cấp, cải tạo, tháo dỡ trụ lắp đèn chiếu sáng 
công cộng hoặc trụ lắp đèn chiếu sáng trang trí công cộng thì đơn vị có tài sản treo, 
gắn trên các trụ lắp đèn này phải kịp thời tiến hành tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi phạm 
vi công trình trong thời gian quy định và chịu mọi chi phí cho công tác tháo dỡ, vận 
chuyển. 

        3. Nghiêm cấm sử dụng trái phép trụ lắp đèn chiếu sáng công cộng và trụ lắp 
đèn chiếu sáng trang trí công cộng để treo, gắn các phương tiện phục vụ cho công tác 
tuyên truyền, quảng cáo dưới mọi hình thức. 

     Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt điện chiếu 
sáng trang trí công cộng:  

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng trang trí công cộng được phép 
kết hợp với các loại hình quảng cáo sau khi được Sở Xây dựng và Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch chấp thuận bằng văn bản và được cấp có thẩm quyền phê duyệt về địa 
điểm, phương án chiếu sáng trang trí, nội dung, hình thức và thời gian quảng cáo. 

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng trang trí công cộng có các 
nghĩa vụ sau đây: 

 a) Phối hợp với Công ty Quản lý Vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng 
để thống nhất địa điểm, phương án chiếu sáng trang trí phù hợp với cảnh quan từng 
tuyến đường và các điểm nhấn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;    

 b) Lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản về nội dung, hình thức và thời gian  quảng 
cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.   

Đ iều 11.  Trách nhiệm bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng 
1. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm: 
a) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng; 
b) Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo với đơn vị được giao nhiệm vụ 

trực tiếp quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền hoặc chính quyền địa phương sở tại khi phát hiện các hư hỏng, các hiện tượng 
mất an toàn điện hoặc các hành vi vi phạm quy định về quản lý, vận hành và sử dụng 
hệ thống điện chiếu sáng công cộng. 
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2. Đơn vị quản lý, vận hành có trách nhiệm bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng trên địa bàn được giao. 

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân 
các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện các quy định 
của pháp luật về bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng. 

 Đ iều 12. Trách nhiệm phối hợp thực hiện khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa 
công trình điện chiếu sáng công cộng và các công trình khác 

1. Khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình khác nằm trong khu vực có ảnh 
hưởng đến an toàn của hệ thống điện chiếu sáng công cộng thì chủ đầu tư công trình 
khác phải phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hệ thống  điện 
chiếu sáng công cộng để giải quyết. 

2. Khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng có ảnh 
hưởng đến các công trình khác nằm trong khu vực thì đơn vị thi công phải báo cáo với 
chủ đầu tư của các công trình có liên quan để giải quyết. 

3. Trường hợp các bên liên quan không thoả thuận được thì yêu cầu cơ quan 
quản lý Nhà nước có thẩm quyền giải quyết và triển khai thực hiện theo quyết định của 
cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. 
 Điều 13. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng công 
cộng. 
 UBND các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phạm vi 
chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận 
động nhân dân sử dụng điện chiếu sáng an toàn, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm 
chiếu sáng hiệu suất cao - tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 
pháp luật về chiếu sáng công cộng.   

   
Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 
 Điều 14. Sở Xây dựng  

1. Phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng đảm bảo yêu cầu về quy định 
chiếu sáng và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.  

2. Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối 
với toàn bộ hoạt động quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng trên địa bàn thành phố.  

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công ty Quản lý Vận hành điện chiếu sáng công 
cộng Đà Nẵng trong công tác trực tiếp quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống  điện 
chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố.  
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4. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm theo 
thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý, vận hành và sử dụng 
hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố. 

5. Xem xét, giải quyết việc đấu nối vào mạng lưới điện chiếu sáng công cộng 
theo quy định tại Điều 8 của Quy định này. 

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng đánh giá 
chất lượng các loại vật tư thu hồi từ các công trình thuộc các mạng lưới điện chiếu sáng 
công cộng và chiếu sáng trang trí công cộng trên địa bàn thành phố được phân cấp quản 
lý theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 15. Công an thành phố  
1. Phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hệ thống điện chiếu 

sáng công cộng để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật các hành vi phá 
hoại, trộm cắp vật tư, trang thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa 
bàn. 

2. Tăng cường tuần tra bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn 
thành phố; kịp thời phát hiện các hành vi phá hoại, trộm cắp vật tư, trang thiết bị và xử 
lý nghiêm theo thẩm quyền.   

Điều 16. Sở Tài Chính  
Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất UBND thành phố cấp kinh phí hàng 

năm để quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng gồm: 
1. Chi phí điện năng tiêu thụ từ khi công trình được bàn giao đưa vào quản lý, 

vận hành và khai thác theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
2. Chi phí quản lý; duy tu sửa chữa thường xuyên, định kỳ, đột xuất các công 

trình từ khi công trình được bàn giao đưa vào quản lý, vận hành và khai thác theo quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

3. Các chi phí khác có liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo 
chỉ đạo của UBND thành phố. 

Điều 17. UBND các quận, huyện  
1. Cung cấp các vật tư, thiết bị điện chiếu sáng tại các kiệt, hẻm để Công ty Quản 

lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thực hiện việc duy tu, sửa chữa, thay 
thế.  

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ 
hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn theo Quy định này. 

3. Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường tuần tra bảo vệ hệ thống điện chiếu 
sáng công cộng trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi phá hoại, trộm cắp vật tư, 
trang thiết bị và xử lý nghiêm theo thẩm quyền. 

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ trực 
tiếp quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng để điều tra, xử lý theo đúng quy định 
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của pháp luật hành vi phá hoại, trộm cắp các loại vật tư, trang thiết bị của hệ thống điện 
chiếu sáng công cộng trên địa bàn. 

5. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
thành phố về việc thường xuyên để xảy ra tình trạng phá hoại, trộm cắp các loại vật tư, 
trang thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ công chức. 

Điều 18. UBND các phường, xã  
1. Lập kế hoạch kinh phí sửa chữa, thay thế bóng đèn, các thiết bị có liên quan 

của mạng lưới điện chiếu sáng công cộng trên các kiệt, hẻm thuộc địa bàn bị hư hỏng, 
với phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trình UBND quận, huyện phê 
duyệt. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân tích cực tham gia bảo 
vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn. 

3. Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường tuần tra bảo vệ hệ thống điện chiếu 
sáng công cộng trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi phá hoại, trộm cắp vật tư, 
trang thiết bị và xử lý nghiêm theo thẩm quyền. 

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý hành vi phá 
hoại, trộm cắp các loại vật tư, trang thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng công cộng 
trên địa bàn. 

5. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các 
quận, huyện về việc thường xuyên để xảy ra tình trạng phá hoại, trộm cắp các loại vật 
tư, trang thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh Cán 
bộ công chức. 

 

Điều 19. Công ty Quản lý Vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  
1. Trực tiếp tổ chức quản lý, vận hành và khai thác hệ thống điện chiếu sáng 

công cộng trên địa bàn thành phố được giao quản lý (kể cả chiếu sáng các kiệt hẻm); 
thực hiện việc duy tu, sửa chữa và thay thế nêu tại Khoản 1 Điều 17 của Quy định này. 

2. Lập kế hoạch hàng năm về thay thế, cải tạo, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện 
chiếu sáng công cộng được giao quản lý, báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra trình UBND 
thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt. 
Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn sáng và các thiết bị của hệ thống điện 
chiếu sáng để đề xuất phương án sửa chữa, thay thế kịp thời; định kỳ tổ chức bảo dưỡng 
kỹ thuật và đại tu lưới điện chiếu sáng, bảo đảm cho mạng lưới vận hành an toàn, tiết 
kiệm điện và phòng chống cháy nổ theo quy định; thực hiện các giải pháp kỹ thuật, vận 
hành tối ưu để giảm tổn thất điện năng trong quá trình sử dụng điện. 

3. Phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện việc duy tu, sửa chữa, thay 
thế các vật tư, thiết bị tại các kiệt, hẻm.  
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4. Trực tiếp tham mưu cho Sở Xây dựng trong công tác cấp phép đấu nối điện 
chiếu sáng công cộng và điện chiếu sáng trang trí công cộng trên địa bàn thành phố 
theo quy định tại Điều 8 của Quy định này. 

5. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tổ chức nghiên cứu ứng dụng cộng nghệ và 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng. 

6. Lập kế hoạch thu hồi, tiếp nhận, quản lý và bảo quản các vật tư, thiết bị thu 
hồi từ các công trình mạng lưới điện chiếu sáng công cộng và điện chiếu sáng  trang 
trí công cộng được giao quản lý. Tất cả các vật tư, thiết bị được thu hồi trước khi xuất 
kho đưa vào sử dụng lại cho các công trình khác phải có ý kiến chấp thuận bằng văn 
bản của Sở Xây dựng. 

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng bằng văn bản theo quy định về 
quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng được giao quản lý, 
với các nội dung sau: 

a) Công tác quản lý, vận hành và khai thác;  
b) Phương án thu hồi và đề xuất sử dụng lại các vật tư, thiết bị; 
c) Tiếp nhận vật tư, thiết bị thu hồi từ các công trình, bảo quản và sử dụng lại 

vật tư, thiết bị thu hồi. 
8. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý kịp thời các hư hỏng, 

các hiện tượng mất an toàn điện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hệ thống 
điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố được giao quản lý và chuyển cơ quan 
có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

9. Khi thực hiện công tác vận hành, lắp đặt, đấu nối, duy tu sửa chữa thì người 
thi hành công vụ phải mặc đồng phục, đeo phù hiệu theo quy định; chấp hành đầy đủ 
và đúng trình tự các biện pháp an toàn theo quy định của quy phạm kỹ thuật an toàn 
điện. 

10. Phối hợp UBND các quận, huyện tổ chức hướng dẫn và tuyên truyền, vận 
động nhân dân giữ gìn, bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn. 

11. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng để bảo đảm điện cho 
hoạt động của hệ thống điện chiếu sáng công cộng. 

12. Phản ánh đầy đủ các sự cố và biện pháp khắc phục trong quá trình vận hành 
hệ thống điện chiếu sáng công cộng và báo cáo Sở Xây dựng để kịp thời chỉ đạo xử lý. 

 

Điều 20. Thu, nộp, sử dụng lệ phí và tiền phạt 
1. Lệ phí cấp giấy phép lắp đặt công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

hoặc đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng công cộng và tiền xử phạt các hành vi vi 
phạm trong việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng đều phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 
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 2. Phần lệ phí và tiền xử phạt được trích lại để chi phí phục vụ cho công tác 
quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng được thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật. 
  



46 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012  

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 21. Khen thưởng 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành Quy định về quản lý, vận 

hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng được khen thưởng theo quy định.  
 Điều 22. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định về quản lý vận hành và sử 
dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý theo quy định; 

2. Trường hợp do vi phạm mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước, tổ chức, 
cá nhân thì phải bồi thường theo quy định. 

 3. Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống điện chiếu sáng 
công cộng được xử lý theo các quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 
27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; 
kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý 
công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 

 

Điều 23. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề 
nghị các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Xây dựng 
để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
./.       

                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                              
                                                                                                 CHỦ TỊCH 
                                                                                       
                                                                                                    Văn Hữu Chiến 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
  Số: 17/2012/QĐ-UBND                             Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4  năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ một nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của  
UBND thành phố 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 
            

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 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; 
 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Tờ 
trình số 1354/SGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 3 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng 
cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2, 
Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố 
về việc 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. 
 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 Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và thủ 
trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  
              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                        CHỦ TỊCH 
 
                                                                                                      Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 18/2012/QĐ-UBND  

 
                    Đà Nẵng, ngày 20  tháng 4 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 

về việc quy định mức lương tối thiểu chung; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 

2007 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập 
dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 
2003 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc 
phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản 
đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 177/TTr-
STNMT ngày 10 tháng 4 năm 2012, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đăng ký quyền sử dụng 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng (chi tiết và tổng hợp). 

Điều 2. Bộ đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, lập hồ sơ địa chính là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự toán và quyết 
toán các công trình, sản phẩm đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính. 

Điều 3. Khi có biến động về giá và tiền lương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh cho 
phù hợp. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành 
và thay thế khoản 4 Điều 1 Quyết định số 6391/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 
về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ 
sơ địa chính của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng đồng 
thời theo dõi, giám sát việc thực hiện Bộ đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố 
và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

           CHỦ TỊCH 
         

               Văn Hữu Chiến 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

 (Kèm theo Quyết định số 18  /2012/QĐ-UBND ngày 20   tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
            
          Đơn vị tính: Đồng 

 Chi phí trực tiếp  
Số 
TT Tên sản phẩm Đơn 

vị tính 

Mức 
khó 
khăn  Nhân công   Vật 

liệu  

 Công 
cụ. 
dụng cụ  

 Khấu 
hao 
máy  

 Năng 
lượng  

 Tổng 
cộng  

Chi phí 
chung 

 Đơn giá 
sản 
phẩm  

A Đăng ký cấp mới GCNQSDĐ đồng loạt ở xã 
1 Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 1.2 .3) 

    Hồ sơ 1            67.997  
       
3.363  

        
2.116  

                 
6  

                 
339  

         
73.821  

      
11.073  

               
84.894  

    Hồ sơ 2            80.190  
       
3.363  

        
2.241  

                 
6  

                 
359  

         
86.158  

      
12.924  

               
99.082  

    Hồ sơ 3            89.527  
       
3.363  

        
2.490  

                 
6  

                 
397  

         
95.783  

      
14.367  

             
110.151  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ huyện  (hạng mục 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12) 

    Hồ sơ 1-3            40.843  
     
17.885  

        
1.009  

             
593  

              
1.296  

         
61.626  

        
9.244  

               
70.870  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 11) 

    Hồ sơ 1-3              9.260  
       
4.151  

           
227  

               
29  

                   
83  

         
13.751  

        
2.063  

               
15.814  

B Đăng ký cấp mới GCNQSDĐ đồng loạt ở phường 
1 Công việc thực hiện ở cấp phường (hạng mục 12)               

    Hồ sơ 2-5                 189  
       
2.068  

               
2  

                 
9  

                   
21  

           
2.289  

           
343  

                 
2.633  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện  (hạng mục 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11) 
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    Hồ sơ 2          155.596  
     
22.974  

        
4.064  

          
1.256  

              
3.065  

       
186.954  

      
28.043  

             
214.997  

    Hồ sơ 3          164.993  
     
22.974  

        
4.515  

          
1.256  

              
3.135  

       
196.873  

      
29.531  

             
226.404  

    Hồ sơ 4          175.271  
     
22.974  

        
4.967  

          
1.256  

              
3.205  

       
207.673  

      
31.151  

             
238.824  

    Hồ sơ 5          186.606  
     
22.974  

        
5.193  

          
1.256  

              
3.240  

       
219.268  

      
32.890  

             
252.159  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 10)               

    Hồ sơ 2-5            17.007  
       
5.469  

           
469  

             
168  

                 
359  

         
23.472  

        
3.521  

               
26.993  

C Đăng ký cấp mới GCNQSDĐ đơn lẻ ở xã 

1 
Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 
1.2 .3)               

    Hồ sơ 1          361.166  
       
4.100  

        
9.486  

             
114  

              
1.666  

       
376.532  

      
56.480  

             
433.012  

    Hồ sơ 2          415.965  
       
4.100  

      
10.671  

             
114  

              
1.845  

       
432.696  

      
64.904  

             
497.600  

    Hồ sơ 3          468.022  
       
4.100  

      
11.857  

             
114  

              
2.024  

       
486.118  

      
72.918  

             
559.035  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ huyện  (hạng mục 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12) 

    Hồ sơ 1-3            36.163  
     
51.862  

        
1.891  

          
1.244  

              
2.798  

         
93.957  

      
14.094  

             
108.051  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 11)               

    Hồ sơ 1-3            11.550  
       
3.163  

           
313  

             
141  

                 
275  

         
15.443  

        
2.316  

               
17.759  

D Đăng ký cấp mới GCNQSDĐ đơn lẻ ở phường 

1 
Công việc thực hiện ở cấp phường (hạng 
mục 12)                 

    Hồ sơ 2-5         1.180.36    
             
35    

                     
7  

           
1.222  

           
183  

                 
1.405  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện  (hạng mục 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11)             
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    Hồ sơ 2          707.587  
     
43.842  

      
13.652  

          
1.360  

              
4.893  

       
771.334  

    
115.700  

             
887.034  

    Hồ sơ 3          803.111  
     
43.842  

      
15.169  

          
1.360  

              
5.131  

       
868.612  

    
130.292  

             
998.904  

    Hồ sơ 4          927.937  
     
43.842  

      
17.444  

          
1.360  

              
5.487  

       
996.070  

    
149.410  

          
1.145.480  

    Hồ sơ 5       1.077.831  
     
43.842  

      
19.719  

          
1.360  

              
5.844  

    
1.148.596  

    
172.289  

          
1.320.886  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 10)               

    Hồ sơ 2-5            11.721  
       
1.500  

           
311  

             
141  

                 
282  

         
13.956  

        
2.093  

               
16.049  

Đ Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. lập Hồ sơ địa chính cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy 

1 Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 7)                 

    Hồ sơ 1-5              2.140  
          
760  

             
71    

                   
12  

           
2.984  

           
448  

                 
3.431  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 6) 

    Hồ sơ 1-5              2.479  
          
760  

             
71    

                   
12  

           
3.322  

           
498  

                 
3.821  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 1. 2. 3. 4. 5)               

    Hồ sơ 1          552.935  
     
43.289  

      
15.479  

          
1.138  

              
4.608  

       
617.450  

      
92.617  

             
710.067  

    Hồ sơ 2          628.320  
     
43.289  

      
17.414  

          
1.138  

              
4.911  

       
695.073  

    
104.261  

             
799.333  

    Hồ sơ 3          680.122  
     
43.289  

      
19.349  

          
1.138  

              
5.215  

       
749.112  

    
112.367  

             
861.479  

    Hồ sơ 4          776.021  
     
43.289  

      
22.251  

          
1.138  

              
5.670  

       
848.369  

    
127.255  

             
975.624  

    Hồ sơ 5          887.800  
     
43.289  

      
26.121  

          
1.138  

              
6.276  

       
964.624  

    
144.694  

          
1.109.317  

E Cấp lại. cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện UBND cấp huyện cấp giấy (trường hợp hồ sơ nộp 
tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường) 
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1 Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục  12)                
    Hồ sơ 1-3 1.529                 51                 8                       1.588             238             1.826                   

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện  (hạng mục 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11)             

    Hồ sơ 1          189.396  
     
21.220  

        
5.312  

             
941  

              
2.692  

       
219.560  

      
32.934  

             
252.494  

    Hồ sơ 2          196.121  
     
21.220  

        
5.480  

             
941  

              
2.717  

       
226.479  

      
33.972  

             
260.451  

    Hồ sơ 3          198.873  
     
21.220  

        
5.591  

             
941  

              
2.735  

       
229.360  

      
34.404  

             
263.764  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 10)               

    Hồ sơ 1-3              6.158    
      
225.55  

             
200  

                 
408  

           
6.992  

        
1.049  

                 
8.040  

G Cấp lại. cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

1 Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 9)                 

    Hồ sơ 1-5              3.159  
       
1.320  

           
153    

                   
18  

           
4.650  

           
697  

                 
5.347  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 8)               

    Hồ sơ 1-5              3.659  
       
1.320  

           
190    

                   
18  

           
5.187  

           
778  

                 
5.965  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh  (hạng mục 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7)               

    Hồ sơ 1          124.040  
     
23.641  

        
3.706  

             
815  

              
2.184  

       
154.386  

      
23.158  

             
177.544  

    Hồ sơ 2          126.180  
     
23.641  

        
4.035  

             
815  

              
2.232  

       
156.904  

      
23.536  

             
180.439  

    Hồ sơ 3          133.517  
     
23.641  

        
4.118  

             
815  

              
2.245  

       
164.335  

      
24.650  

             
188.985  

    Hồ sơ 4          141.465  
     
23.641  

        
4.406  

             
815  

              
2.287  

       
172.614  

      
25.892  

             
198.506  

    Hồ sơ 5          150.636  
     
23.641  

        
4.735  

             
815  

              
2.335  

       
182.163  

      
27.324  

             
209.488  
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H Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình. cá nhân. cộng đồng dân cư. người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua 
nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại xã. thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

1 Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 1. 2. 3. 12)               

    Hồ sơ 1          147.766  4.444         7.378          29                 1.166                
       
160.783  24.117        184.901               

    Hồ sơ 2          161.251  
       
4.444  

        
8.300  

               
29  

              
1.303  

       
175.328  

      
26.299  

             
201.627  

    Hồ sơ 3          169.833  
       
4.444  

        
9.222  

               
29  

              
1.440  

       
184.969  

      
27.745  

             
212.714  

2 
Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
10)               

    Hồ sơ 1-3          133.047  
     
24.967  

   
4.133.51  

             
743  

              
2.130  

       
165.021  

      
24.753  

             
189.774  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 11)               

    Hồ sơ 1-3              7.649  
       
1.788  

           
741  

             
216  

                 
419  

         
10.813  

        
1.622  

               
12.434  

I 
Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình. cá nhân. cộng đồng dân cư. người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền 
mua nhà ở gắn liền với đất ở sử dụng đất tại phường và sử dụng đất tại xã. thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký 
quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường 

1 
Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 
12)                 

    Hồ sơ 1-5              6.827  
          
788  

           
224    

                   
36  

           
7.875  

        
1.181  

                 
9.057  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10)             

    Hồ sơ 1          386.987  
     
21.577  

      
10.873  

             
801  

              
3.558  

       
423.795  

      
63.569  

             
487.365  

    Hồ sơ 2          452.674  
     
21.577  

      
12.709  

             
801  

              
3.844  

       
491.605  

      
73.741  

             
565.345  

    Hồ sơ 3          518.578  
     
21.577  

      
14.121  

             
801  

              
4.065  

       
559.142  

      
83.871  

             
643.013  



 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012 55 

    Hồ sơ 4          607.030  
     
21.577  

      
16.239  

             
801  

              
4.396  

       
650.042  

      
97.506  

             
747.548  

    Hồ sơ 5          714.366  
     
21.577  

      
19.063  

             
801  

              
4.837  

       
760.644  

    
114.097  

             
874.741  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 11)               
    Hồ sơ 1-5              6.827  1.868           216               421                   9.333             1.400          10.733                 

K Cấp lại. cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi thực hiện chủ trương “dồn điền. đổi thửa” 

1 
Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 1. 
2. 13)                 

    Hồ sơ 1            25.112  
       
1.189  

           
600  

                 
6  

                 
136  

         
27.043  

        
4.056  

               
31.099  

    Hồ sơ 2            31.837  
       
1.189  

           
772  

                 
6  

                 
171  

         
33.975  

        
5.096  

               
39.071  

    Hồ sơ 3            35.811  
       
1.189  

           
858  

                 
6  

                 
189  

         
38.053  

        
5.708  

               
43.760  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12)             

    Hồ sơ 1-3            28.761  
     
19.311  

           
534  

             
754  

              
1.583  

         
50.943  

        
7.641  

               
58.584  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 11)               

    Hồ sơ 1-3              4.426  
       
2.601  

           
124  

               
49  

                 
125  

           
7.325  

        
1.099  

                 
8.424  

L Cấp đổi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai 
hộ gia đình. cá nhân  

1 
Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 1. 
2. 10)                 

    Hồ sơ 1            64.370  
       
2.660  

        
1.895    

                 
297  

         
69.223  

      
10.383  

               
79.606  

    Hồ sơ 2            71.096  
       
2.660  

        
2.118    

                 
332  

         
76.206  

      
11.431  

               
87.637  

    Hồ sơ 3            73.847  
       
2.660  

        
2.229    

                 
350  

         
79.086  

      
11.863  

               
90.949  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 3. 4. 5. 6. 7. 9)               
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    Hồ sơ 1-3            68.008  
     
20.338                 

705    
         
89.051  

      
13.358  

             
102.408  

3 
Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng 
mục 8)                 

    Hồ sơ 1-3              9.797  9.800           200                 19.797           2.970          22.767                 

M Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất  

1 Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 7)                 

    Hồ sơ 1-5              2.548                 86    
                   
15  

           
2.648  

           
397  

                 
3.046  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 6)               

    Hồ sơ 1-5              2.951                 86    
                   
15  

           
3.052  

           
458  

                 
3.510  

3 
Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 1. 2. 3. 4. 
5)               

    Hồ sơ 1          227.678       25.376          5.465               
754  

              
2.358  

       
261.631  

      
39.245  

             
300.876  

    Hồ sơ 2          235.469       25.376          5.752               
754  

              
2.403  

       
269.754  

      
40.463  

             
310.217  

    Hồ sơ 3          238.656       25.376          5.752               
754  

              
2.403  

       
272.941  

      
40.941  

             
313.882  

    Hồ sơ 4          247.863       25.376          6.040               
754  

              
2.448  

       
282.480  

      
42.372  

             
324.853  

    Hồ sơ 5          258.486       25.376          6.328               
754  

              
2.493  

       
293.436  

      
44.015  

             
337.452  

N 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình. cá nhân. cộng đồng dân cư 
và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho 
tài liệu đo đạc cũ 

1 
Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 1. 
2)                 

    Hồ sơ 1            43.062         3.624          1.057                   
4  

                 
168  

         
47.915  

        
7.187  

               
55.102  
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    Hồ sơ 2            48.043         3.624          1.115                   
4  

                 
177  

         
52.963  

        
7.944  

               
60.907  

    Hồ sơ 3            54.019         3.624          1.174                   
4  

                 
186  

         
59.007  

        
8.851  

               
67.858  

2 
Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 3. 4. 5. 6. 
7. 8. 10)               

    Hồ sơ 1-3            23.323       17.885             517               
317  

                 
713  

         
42.756  

        
6.413  

               
49.169  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 9) 

    Hồ sơ 1-3              5.068         4.151          149.5               
153  

                 
289  

           
9.810  

        
1.471  

               
11.281  

O Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhiều thửa đất của mỗi hộ gia đình. cá nhân thành giấy chứng nhận cấp cho từng 
thửa đất có chỉnh lý hồ sơ địa chính 

1 Công việc thực hiện ở cấp xã (hạng mục 1. 2. 8.2) 

    Hồ sơ 1-3            21.574         3.299             407                   
4  

                   
49  

         
25.333  

        
3.800  

               
29.133  

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9) 

    Hồ sơ 1-3            19.061       15.271             407               
317  

                 
697  

         
35.753  

        
5.363  

               
41.116  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 8.2) 

    Hồ sơ 1-3              3.689         3.570             105                   
7  

                 
282  

           
7.653  

        
1.148  

                 
8.801  

P 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình. cá nhân. cộng đồng dân cư 
và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế 
cho tài liệu đo đạc cũ 

1 Công việc thực hiện ở cấp phường 
    Hồ sơ 2-5                 

2 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10) 

    Hồ sơ 2            83.319       23.884          2.015               
277  

                 
941  

       
110.436  

      
16.565  

             
127.002  
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    Hồ sơ 3            86.639       23.884          2.239               
277  

                 
975  

       
114.015  

      
17.102  

             
131.117  

    Hồ sơ 4            90.291       23.884          2.575               
277  

              
1.027  

       
118.054  

      
17.708  

             
135.762  

    Hồ sơ 5            94.276       23.884          2.911               
277  

              
1.078  

       
122.426  

      
18.364  

             
140.790  

3 Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh (hạng mục 9) 

    Hồ sơ 2-5            10.544         5.157        445.63               
409  

                 
744  

         
17.300  

        
2.595  

               
19.895  

R 
Chuyển hồ sơ địa 
chính phần thuộc tính 
sang dạng số 

Thửa            103.399         7.227          3.033            
8.473  

            
12.835  

       
134.967  

      
20.245  

             
155.212  

S Trích lục hồ sơ địa 
chính 

Hồ sơ                5.498         5.135             180               
422  

                 
620  

         
11.855  

        
1.778  

               
13.633  

            
 * Ghi chú:           

 
- Mức lương tối thiểu được tính là 830.000 đồng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối 
thiểu chung.  

 - Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với các CBCC. VC. 

 
- Công lao động phổ thông được tính theo Thông báo liên sở số 270/TBLS-STNMT-SLĐTBXH-STC ngày 21/03/2008 của Sở TN&MT. Sở LĐ-
TB&XH. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về đơn giá ngày công lao động phổ thông. 

 - Ngày công được tính là 26 ngày/tháng. 

 
- Định biên áp dụng theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ TN&MT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo 
đạc lập bản đồ địa chính. đăng ký quyền sử dụng đất. lập hồ sơ địa chính. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 
- Chi phí chung áp dụng theo Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ TN&MT. Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai. 

 - Chi phí khấu hao sẽ không được tính trong đơn giá khi áp dụng đối với các đơn vị được Nhà nước trang bị tài sản cố định. 
 - Đơn giá sản phẩm chưa tính chi phí khảo sát lập kế hoạch. chí phí kiểm tra. nghiệm thu. thu nhập chịu thuế tính trước. 
 - Khi có sự thay đổi về chế độ lương thì chi phí nhân công được tính lại theo chế độ lương mới. 
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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: 19 /2012/QĐ-UBND               Đà Nẵng, ngày 25  tháng 4 năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Quy định Chính sách ưu đãi và 

hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao 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 Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 

2006; 
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao; 
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 

30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng 
đất; 

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 
30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối; 

Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 
triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; 
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Căn cứ Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt 
động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển 
công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư 
sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng tại Tờ 
trình số 03/TTr-BQLKCNC ngày 04 tháng 4 năm 2012 và theo đề nghị của Chánh Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chính sách ưu đãi và 
hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng chịu trách nhiệm 
tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng ban Ban quản lý 
Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa 
học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Hoà Vang và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 
 

 
                                      
 

 
 
 

  

 
                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                             CHỦ TỊCH 
 

                                                                                    Văn Hữu Chiến 
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QUY ĐỊNH 
Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tưvào Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
          (Ban hành kèm theo Quyết định số  19 /2012/QĐ-UBND ngày25       

tháng  4  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Quy định này quy định về Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng quy định này là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài có dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) 
và các cá nhân thuộc diện thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao vào làm việc tại Khu 
công nghệ cao Đà Nẵng. 

2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu - phát 
triển công nghệ cao và các doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng các chính sách ưu 
đãi và hỗ trợ đầu tư tại Quy định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng 
nhận. 

 

Chương II 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

Mục 1 

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

Điều 3. Chuẩn bị mặt bằng và cơ sở hạ tầng dùng chung của Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng 

Thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chuẩn bị trước mặt bằng và đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của Khu công nghệ cao Đà Nẵng, bao gồm: hạ tầng 
thông tin, viễn thông, hệ thống giao thông, điện, nước đến chân tường rào doanh nghiệp 
và xây dựng hệ thống xử lý chất thải tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khi triển khai dự án 
đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.  

Điều 4. Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 
1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng chính sách ưu đãi như sau: 
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Hình thức sử dụng đất 
Stt Phân loại dự án đầu tư 

Thuê đất Nhận giao đất 

1 
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
dùng chung của Khu công nghệ cao Đà 
Nẵng 

Miễn 100% tiền  
thuê đất  

Giao đất không thu 
tiền sử  

dụng đất  

2 

Dự án đầu tư xây dựng khu đào tạo, 
khu nghiên cứu phát triển và ứng dụng 
công nghệ cao, khu ươm tạo công nghệ 
cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ 
cao. 

Miễn 100% tiền  
thuê đất  

Giao đất không thu 
tiền sử  

dụng đất  

Dự án sản xuất công nghệ cao, kinh 
doanh dịch vụ công nghệ cao.   

     - Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh 
vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư 
(Mục A, Phụ lục 4) 

Miễn 11 năm tiền 
thuê đất kể từ khi dự 

án đi vào hoạt động (*) 
 

3 

     - Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh 
vực ngành nghề ưu đãi đầu tư (Mục B, 
Phụ lục 4) 

Miễn 03 năm tiền 
thuê đất kể từ khi dự 

án đi vào hoạt động (*) 
 

4 Dự án đầu tư vào Khu quản lý dịch vụ: 
Triển lãm, trưng bày, hội nghị. 

Miễn 03 năm tiền 
thuê đất kể từ khi dự 

án đi vào hoạt động (*) 
 

5 
Dự án đầu tư vào Khu hậu cần: Tổ chức 
dịch vụ giao nhận, vận tải, cho thuê bến 
bãi, bốc xếp hàng hóa (logistics). 

Miễn 03 năm tiền 
thuê đất kể từ khi dự 
án đi vào hoạt động 

(1*) 

 

 

2. Nhà đầu tư có dự án xây dựng nhà ở trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng được 
hưởng chính sách ưu đãi như sau:  

Hình thức sử dụng đất 
Stt Phân loại dự án đầu tư 

Thuê đất Nhận giao đất 

1 Dự án xây dựng chung cư cho công nhân 
làm việc tại Khu công nghệ cao thuê. 

Miễn 100% tiền  
thuê đất 

Miễn 100% tiền sử 
dụng đất. 

2 Dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia 
làm việc trong Khu công nghệ cao thuê. 

Miễn 100% tiền 
thuê đất 

Miễn 100% tiền sử 
dụng đất. 

3. Trường hợp nhà đầu tư thuê lại đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất từ các doanh nghiệp phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao thì được áp dụng chính 
sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 

 
(*) Không quá 12 tháng kể từ ngày dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 



 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012 63 

khoản 2 Điều 4 Quy định này, đồng thời giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
và giá thuê lại đất thực hiện theo khoản 6, Điều 5 Quy định này. 

Điều 5. Giá cho thuê đất 

1. Giá cho thuê đất đã có hạ tầng dùng chung đối với các dự án đầu tư vào Khu 
công nghệ cao Đà Nẵng cụ thể như sau:  

 

Giá thuê đất (Đồng/m2/năm) 
Phương thức trả tiền thuê đất 

Dự án sản xuất Dự án kinh doanh 
dịch vụ 

- Trả từng năm 8.400 10.500 

- Trả 10 năm một lần 7.350    9.450 

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

2. Giá cho thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này được giữ ổn định trong vòng 
05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 05 năm, UBND thành phố 
Đà Nẵng có thể điều chỉnh giá cho thuê đất của kỳ ổn định 05 năm tiếp theo cho phù 
hợp với giá cả thị trường tại thời điểm điều chỉnh. 

3. Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức: “trả một lần cho toàn bộ thời 
gian thuê” được giữ ổn định giá thuê đất đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất trước đó, 
kể cả khi Nhà nước có điều chỉnh giá thuê đất.  

4. Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức: “Trả 10 năm một lần” thì giá 
thuê đất của mỗi kỳ 10 năm tiếp theo được áp dụng theo giá cho thuê đất do UBND 
thành phố Đà Nẵng quy định tại thời điểm 10 năm tiếp theo đó. 

5. Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức: “Trả từng năm” thì giá thuê đất 
được giữ ổn định trong vòng 05 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê đất. Sau 05 năm, 
giá thuê đất của mỗi kỳ 05 năm tiếp theo được áp dụng theo giá cho thuê đất do UBND 
thành phố Đà Nẵng quy định tại thời điểm 05 năm tiếp theo đó. 

6. Trường hợp doanh nghiệp phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao được chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê lại đất thì giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
giá cho thuê lại đất phải được sự đồng ý của UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở đề 
xuất của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

7. Đối với một số dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà 
Nẵng, giá cho thuê đất sẽ do UBND thành phố Đà Nẵng quyết định. 

Điều 6. Quyền của nhà đầu tư thuê đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
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1. Nhà đầu tư thuê đất theo hình thức thuê đất có trả tiền thuê đất có quyền: 

a) Nhà đầu tư trong nước được quyền thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở 
hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại 
Việt Nam; bán, góp vốn đối với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; 

b) Nhà đầu tư nước ngoài được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê 
và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất sau khi được sự chấp thuận của Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất thuê 
và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt 
động tại Việt Nam; góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của 
mình gắn liền với đất để hợp tác liên doanh với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời hạn thuê đất đối với trường hợp đã 
trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

2. Nhà đầu tư thuê đất theo hình thức thuê đất được miễn tiền thuê đất cho toàn 
bộ thời gian thuê được quyền bán, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn đối với tài sản 
đã đầu tư trên đất nhưng không được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, 
bảo lãnh, góp vốn đối với quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư mua lại tài sản trên đất để 
tiếp tục triển khai dự án thì tiếp tục được quyền thuê lại đất với các quyền và nghĩa vụ 
như nhà đầu tư trước đó. 

Điều 7. Tiền sử dụng đất khi nhà đầu tư nhận giao đất 

 Nhà đầu tư nhận giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì tiền 
sử dụng đất áp dụng theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 8. Quyền của nhà đầu tư nhận giao đất  

1. Nhà đầu tư nhận giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất có 
quyền: 

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã 
được xây dựng gắn liền với đất sau khi được sự chấp thuận của Ban Quản lý Khu công 
nghệ cao Đà Nẵng; 

b) Cho thuê quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được 
xây dựng gắn liền với đất sau khi được sự chấp thuận của Ban Quản lý Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng;  

c) Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình 
gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn theo 
quy định của pháp luật; 
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d) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

e) Trường hợp nhà đầu tư được hưởng miễn, giảm tiền sử dụng đất được cấp có 
thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án cho người khác theo quy định của pháp 
luật thì nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng 
đất theo thời gian còn lại của dự án trước đó nếu việc sử dụng đất sau khi chuyển 
nhượng thuộc dự án được ưu đãi về sử dụng đất. 

2. Nhà đầu tư nhận giao đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất 
được quyền bán, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn đối với tài sản đã đầu tư trên 
đất nhưng không được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp 
vốn đối với quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư mua lại tài sản trên đất để tiếp tục triển khai 
dự án thì tiếp tục được giao đất với các quyền và nghĩa vụ như nhà đầu tư trước đó. 

Điều 9. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải 

1. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải áp dụng cho các dự án nhận giao 
đất hoặc thuê đất tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng cụ thể như sau: 

a) Tiền sử dụng hạ tầng: 4.200 đồng/m2/năm. Thanh toán 6 tháng 1 lần vào tháng 
đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán. 

b) Tiền xử lý nước thải: Từ 4.200 – 6.300 đồng/m3.  

2. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải quy định tại khoản 1 Điều này 
được giữ ổn định trong vòng 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 
Sau 05 năm, UBND thành phố Đà Nẵng có thể điều chỉnh tiền sử dụng hạ tầng và tiền 
xử lý nước thải của kỳ ổn định 05 năm tiếp theo cho phù hợp với giá cả thị trường tại 
thời điểm điều chỉnh. 

Nhà đầu tư được giữ ổn định tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải theo 
quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 05 năm kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng. 
Sau 05 năm, tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải của mỗi kỳ ổn định 05 năm tiếp 
theo được áp dụng theo đơn giá do UBND thành phố Đà Nẵng quy định tại thời điểm 
05 năm tiếp theo đó. 

Điều 10. Ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng   

1. Các dự án nhận giao đất hoặc thuê đất tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng được 
ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng như sau: 

a) Các dự án nghiên cứu – phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, 
ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao hoặc đào tạo nhân lực khoa học – công nghệ cao 
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được hỗ trợ 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất và 
hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 03 năm tiếp theo của dự án; 

b) Các dự án thuộc Danh mục công nghệ cao khuyến khích đầu tư vào Khu công 
nghệ cao Đà Nẵng (Phụ lục 1) và Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích 
đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Phụ lục 2) được hỗ trợ 100% tiền sử dụng hạ 
tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất.  

2. Đối với một số dự án cần đặc biệt khuyến khích đầu tư, ưu đãi về tiền sử dụng 
hạ tầng do UBND thành phố quyết định. 

Điều 11. Thủ tục giao đất, thuê đất 

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn nhà 
đầu tư các thủ tục về: giao đất, thuê đất, nhận mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 12. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 
 

Chế độ ưu đãi 
Stt Đối tượng Thuế 

suất  Miễn Giảm 

1 
Các doanh nghiệp thành lập 
mới từ dự án đầu tư tại Khu 
công nghệ cao Đà Nẵng 

10% trong 
15 năm 

Miễn thuế 04 năm kể 
từ khi có thu nhập 
chịu thuế 

Giảm 50% 
số thuế phải 
nộp trong 09 
năm tiếp 
theo 

2 

 

Thu nhập từ việc thực hiện hợp 
đồng nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ; thu nhập 
từ kinh doanh sản phẩm sản 
xuất thử nghiệm và thu nhập từ 
sản xuất sản phẩm làm ra từ 
công nghệ mới lần đầu tiên áp 
dụng tại Việt Nam 
 

 Miễn thuế tối đa 01 
năm kể từ ngày bắt 
đầu sản xuất sản phẩm 
theo hợp đồng nghiên 
cứu khoa học và ứng 
dụng công nghệ, sản 
xuất thử nghiệm hoặc 
sản xuất theo công 
nghệ mới 

 

Ngoài ra, các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ các ưu đãi khác về thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo qui định hiện hành của pháp luật. 

Điều 13. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
 

Stt Đối tượng Chế độ ưu đãi 

1 

- Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham 
dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, 
dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập 
để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định; 

Miễn thuế xuất 
khẩu, thuế nhập 
khẩu. 
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- Hàng hoá là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam 
hoặc nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài 
trong mức quy định; 
- Thiết bị máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định đối với dự 
án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; 
sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công 
nghệ thông tin; cơ khí chế tạo; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo 
công nghệ cao; 
- Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên 
cứu phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ, bao gồm máy móc, 
thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa 
sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, 
sách báo khoa học. 

2 

Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài (bao gồm 
cả hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được 
phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi 
thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) 

Miễn thuế nhập 
khẩu. Khi xuất 
trả sản phẩm cho 
phía nước ngoài 
được miễn thuế 
xuất khẩu 

3 Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt 
Nam 

Miễn thuế xuất 
khẩu. Đồng thời, 
khi nhập khẩu 
trở lại được miễn 
thuế nhập khẩu 
trên phần trị giá 
của hàng hoá 
xuất khẩu ra 
nước ngoài để 
gia công theo 
hợp đồng 

4 

Nguyên  liệu, vật tư, linh  kiện trong nước chưa sản xuất được 
được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của các dự án đầu tư sản 
xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ 
cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo; 
nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao 

Miễn thuế nhập 
khẩu trong thời 
hạn 05 năm, kể 
từ ngày bắt đầu 
sản xuất 

Ngoài ra, các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ các ưu đãi khác về thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu theo qui định hiện hành của pháp luật. 

Điều 14. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng 
Stt Đối tượng Chế độ ưu đãi 

1 

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công 
trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán 
hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện 
không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu 

Thuế suất 
0% 
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2 

Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên 
quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, 
bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ 
và kinh nghiệm thực tiễn 

Thuế suất 
5% 

Ngoài ra, các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ các ưu đãi khác về thuế giá trị 
gia tăng theo qui định hiện hành của pháp luật. 

Điều 15. Ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân 
Chế độ ưu đãi Stt Đối tượng Miễn Giảm 

1 

- Thu nhập từ khoản tiền do thân nhân là người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao 
động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi về; 
- Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc 
ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền 
lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong 
giờ theo qui định của Bộ luật Lao động; 
- Khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người 
nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam. Mức trợ cấp 
được tính trừ căn cứ trên hợp đồng lao động hoặc 
thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người 
lao động;  
- Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do đơn vị sử 
dụng lao động chi trả hộ (hoặc thanh toán) cho 
người lao động là người nước ngoài về phép mỗi 
năm một lần. Căn cứ để xác định là hợp đồng lao 
động và giá ghi trên vé máy bay từ Việt Nam đến 
quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc 
quốc gia gia đình người nước ngoài sinh sống và 
ngược lại; 
- Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài 
học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị 
sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao 
động và chứng từ nộp tiền học. 

Miễn thuế 
thu nhập cá 
nhân  

 

2 
Trường hợp đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do 
thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh 
hưởng đến khả năng nộp thuế 

 

Được xét 
giảm  
thuế tương 
ứng với 
mức độ 
thiệt hại 
nhưng 
không vượt 
quá số thuế 
phải nộp 
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Ngoài ra, các cá nhân làm việc trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng 
đầy đủ các ưu đãi khác về thuế thu nhập cá nhân theo qui định hiện hành của pháp luật. 
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Mục 2 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

Điều 16. Cung ứng dịch vụ một cửa 

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng có nhiệm vụ hỗ trợ giải quyết các thủ 
tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” cho nhà đầu tư về giao đất, cho thuê 
đất; cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước; cấp Giấy phép xây dựng công trình; Giấy phép lao 
động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và sổ lao động cho 
người Việt Nam làm việc trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Chứng chỉ xuất xứ hàng 
hoá; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ 
môi trường; thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá; làm visa xuất nhập cảnh, gia hạn visa 
và một số thủ tục hành chính khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp 
trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

Điều 17. Xuất nhập cảnh, cư trú 

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các 
dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các thành viên của gia đình họ được 
xem xét cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần với thời hạn phù 
hợp với thời gian làm việc, hoạt động tại Khu công nghệ cao theo quy định hiện hành 
của pháp luật. 

2. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các 
dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng được tạo điều kiện thuận lợi về cư trú, 
được thuê nhà trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo qui định hiện hành của pháp 
luật. 

Điều 18. Thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao  

1. Các Trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
có nhu cầu đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, công nhân bậc cao 
được Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 
tư vấn, giới thiệu với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước để ký kết hợp đồng 
hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.  

2. Các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu có nhu cầu tuyển dụng các 
chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu được 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đề xuất với UBND thành phố xem xét hỗ 
trợ ký kết hợp đồng theo thời hạn nhất định. 

3. Trường hợp các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp 
thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước vào làm việc trong Khu công nghệ cao Đà 
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Nẵng không có chỗ ở được UBND thành phố xem xét cho thuê nhà ở trong Khu công 
nghệ cao Đà Nẵng với mức giá ưu đãi. 

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc 
tìm kiếm, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho hoạt động của doanh 
nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện và tổ chức cho các doanh nghiệp gặp gỡ các cơ sở đào 
tạo trong nước để tuyển dụng các sinh viên xuất sắc nếu doanh nghiệp có yêu cầu. 

Điều 19.  Hỗ trợ vay vốn, tài trợ  

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc đối tượng 
vay vốn, được UBND thành phố Đà Nẵng xem xét tài trợ vốn vay tại Quỹ Đầu tư Phát 
triển thành phố, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố với lãi suất ưu đãi 
để triển khai thực hiện dự án; được Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng hỗ trợ 
tiếp cận Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng và các tổ chức tín dụng 
khác để tìm kiếm nguồn vốn vay nhằm phát triển dự án. 

Điều 20. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp công nghệ cao  

1. Tổ chức, cá nhân, không phân biệt trong và ngoài nước, có bằng phát minh, 
sáng chế; quyền sở hữu trí tuệ; ý tưởng khoa học, công nghệ; kết quả nghiên cứu khoa 
học công nghệ được UBND thành phố Đà Nẵng khuyến khích thành lập hoặc tham gia 
thành lập doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ban Quản lý 
Khu công nghệ cao Đà Nẵng có trách nhiệm hỗ trợ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
hỗ trợ các tổ chức, cá nhân này trong việc thành lập doanh nghiệp tại Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng. 

2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng có nhu cầu 
nhận chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được UBND thành phố Đà Nẵng xem xét 
hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố. 

Điều 21. Hỗ trợ phát triển các hoạt động công nghệ cao  

1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng định kỳ tổ chức các hoạt động hội 
chợ, triển lãm tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ 
chức quảng bá, giới thiệu các hình ảnh hoạt động, sản phẩm tiêu biểu của các doanh 
nghiệp trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến các tổ chức, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc trao đổi, mua bán, tiêu thụ các sản 
phẩm công nghệ cao, hỗ trợ các thủ tục về xuất, nhập khẩu hàng hoá; giao nhận, vận 
chuyển, thuê bến bãi; chuyển giao công nghệ. 

2. UBND thành phố Đà Nẵng khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá 
nhân tham gia phát triển thị trường công nghệ cao, cung ứng các dịch vụ môi giới, tư 

http://vatgia.com/2334/thanh-lap-doanh-nghiep.html
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vấn, đánh giá, giám định công nghệ cao; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực 
hiện dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đầu tư, pháp lý, tài chính, bảo hiểm, bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ và các dịch vụ khác nhằm thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, tiêu thụ, sử dụng 
sản phẩm công nghệ cao của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng có nhu cầu 
mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ 
cao, đặc biệt là với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tập đoàn kinh 
tế đa quốc gia, tập đoàn kinh tế nước ngoài có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến 
được UBND thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện, hỗ trợ để các bên gặp gỡ, trao đổi và 
ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương  

1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước 
đối với các hoạt động đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng; là cơ quan đầu mối 
trong việc hướng dẫn nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư vào Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng; định kỳ 6 tháng 1 lần, báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện và 
những vấn đề mới nảy sinh cần xử lý. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao 
Đà Nẵng tham mưu cho UBND thành phố về kế hoạch bố trí vốn đầu tư từ ngân sách 
nhà nước phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng; làm 
việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Quỹ Đầu tư phát triển 
thành phố giải quyết cho vay vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của 
Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định 
hiện hành. Ngân sách thành phố sẽ bố trí kế hoạch vốn hằng năm để thanh toán nợ gốc, 
lãi vay.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà 
Nẵng. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu 
công nghệ cao Đà Nẵng thẩm tra các dự án đầu tư thuộc diện phải thẩm tra cấp Giấy 
chứng nhận đầu tư. 

5. Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố phối hợp với Ban Quản lý 
Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các cơ quan liên quan quảng bá và kêu gọi dự án đầu 
tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 
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6. Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện Hoà Vang, Công an thành phố 
Đà Nẵng, Cục thuế thành phố Đà Nẵng, Cục hải quan thành phố Đà Nẵng, Công ty 
TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước và các lĩnh vực có liên quan đối với Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng. 

Điều 23. Trách nhiệm của nhà đầu tư 

1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết. 
Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nếu dự án chưa triển khai 
thực hiện mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy 
định của pháp luật. 

2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên 
cứu - phát triển công nghệ cao và các doanh nghiệp công nghệ cao bị cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên 
cứu - phát triển công nghệ cao hoặc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ 
cao sẽ không được hưởng các chính sách ưu đãi tại Quyết định này kể từ ngày Quyết 
định thu hồi có hiệu lực. 

3. Nhà đầu tư thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định này, 
chịu trách nhiệm đảm bảo đúng, đầy đủ các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán theo quy 
định. 

Điều 24. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có các vướng mắc phát 
sinh, các Sở, ban, ngành, UBND huyện Hoà Vang và các cơ quan liên quan phản ánh 
bằng văn bản về Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng để tổng hợp, tham mưu 
trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi./. 

                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                              CHỦ TỊCH 

                                           Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ  

VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG  
 

1. Công nghệ thiết kế, chế tạo các bộ vi xử lý, mạch tích hợp và bộ nhớ máy tính 
có dung lượng cao. 

2. Công nghệ các hệ thống nhúng. 
3. Công nghệ nhận dạng chữ viết, tiếng nói, hình ảnh, cử chỉ, chuyển động và ý 

nghĩ. 
4. Công nghệ màn hình độ phân giải cao. 
5. Công nghệ mạng thế hệ sau. 
6. Công nghệ tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao.  
7. Công nghệ ảo hóa và tính toán đám mây (virtualization & cloud computing). 
8. Công nghệ Internet IPv6. Công nghệ Internet di động. 
9. Công nghệ chế tạo hệ điều hành cho máy tính và các thiết bị di động. 
10. Công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao.  
11. Công nghệ truyền hình số mặt đất. Công nghệ truyền hình số vệ tinh thế hệ thứ 

2. 
12. Công nghệ gen ứng dụng trong chẩn đoán, giám định, điều trị. 
13. Công nghệ gen ứng dụng trong chế tạo, sản xuất vắc-xin tái tổ hợp. 
14. Công nghệ gen ứng dụng trong chế tạo, sản xuất protein tái tổ hợp. 
15. Công nghệ chuyển gen trên động vật, thực vật, vi sinh vật định hướng tạo ra 

các sản phẩm có giá trị cao ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và bảo vệ 
môi trường. 

16. Công nghệ tế bào gốc ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị; ứng dụng trong thay 
thế các mô, cơ quan. 

17. Công nghệ tế bào mô, phôi động vật; công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. 
18. Công nghệ sản xuất enzym, protein. 
19. Công nghệ lên men quy mô công nghiệp cho các chủng giống vi sinh vật tái 

tổ hợp. 
20. Công nghệ vi sinh trong xử lý ô nhiễm môi trường. 
21. Công nghệ chế tạo robot. 
22. Công nghệ thiết kế và sản xuất nhờ máy tính (CAD/CAM), công nghệ sản 

xuất linh hoạt (FMS) cho các sản phẩm có độ phức tạp cao. 
23. Công nghệ điều khiển độ chính xác gia công cơ khí. 
24. Công nghệ chế tạo các thiết bị nghi khí hàng hải chuyên dụng trên tàu thuỷ. 
25. Công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp ráp hạ thủy giàn khoan và các kết cấu siêu 

trường siêu trọng phục vụ ngành dầu khí. 
26. Công nghệ thiết kế chế tạo các thiết bị điều khiển, bộ biến đổi điện tử công 
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suất dùng cho ngành điện và các máy tự động trong cơ khí chế tạo, tàu thủy, giao thông. 
27. Công nghệ thiết kế và chế tạo các thiết bị đo lường, các cơ cấu chấp hành, các 

bộ điều khiển và giám sát tự động cho các hệ thống thiết bị đồng bộ trong các nhà máy 
lọc hóa dầu, nhà máy điện, nhà máy xi măng, dây chuyền sản xuất, chế biến thực phẩm, 
dược phẩm. 

28. Công nghệ thiết kế và chế tạo chip chuyên dụng cho các cơ cấu đo lường và 
các hệ điều khiển.  

29. Công nghệ chế tạo các thiết bị phục vụ chẩn đoán bằng hình ảnh dùng trong 
y tế; thiết bị y tế sử dụng công nghệ hạt nhân. 

30. Công nghệ vũ trụ. 
31. Công nghệ vật liệu nano. 
32. Công nghệ hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), hệ thống nano cơ điện tử (NEMS) 

và cảm biến theo nguyên lý mới. 
33. Công nghệ vật liệu linh kiện quang điện tử (optoelectronics) và quang tử 

(photonics). 
34. Công nghệ sản xuất gang và hợp kim đặc biệt. 
35. Công nghệ xử lý bề mặt và hàn trong môi trường đặc biệt.  
36. Công nghệ chế tạo vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, thân thiện với môi trường hoặc 

sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. 
37. Công nghệ chế tạo sơn chuyên dụng cao cấp, thân thiện với môi trường. 
38. Công nghệ sản xuất polyme sinh học có khả năng tự phân hủy. 
39. Công nghệ sản xuất vật liệu polyme tổ hợp và polyme compozit chất lượng 

cao, bền với khí hậu nhiệt đới.  
40. Công nghệ chế tạo cao su kỹ thuật, cao su tổng hợp chuyên dụng cho chế tạo 

máy, điện, điện tử, an ninh quốc phòng.  
41. Công nghệ sản xuất gốm sứ kỹ thuật cao cấp cho công nghiệp điện, điện tử, 

chế tạo máy. Công nghệ sản xuất sứ dân dụng cao cấp. 
42. Công nghệ chuyển hóa và lưu trữ các nguồn năng lượng tái tạo. 
43. Công nghệ thiết kế tàu thuỷ cỡ lớn, tàu có tính năng phức tạp. 
44. Công nghệ chế tạo các vật liệu compozit dạng dẻo, dạng bimetal. 
45. Công nghệ gia công vật liệu bằng siêu âm, tia lửa điện, plasma, laser, điều 

khiển kỹ thuật số. 
46. Công nghệ chế tạo vật liệu sợi thuỷ tinh đặc biệt, sợi quang, sợi cacbon. 
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PHỤ LỤC 2 
DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO  

KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG 
 

1.  Các bộ vi xử lý, mạch tích hợp và bộ nhớ máy tính (trong và ngoài) có dung 
lượng cao.  

2.  Hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), hệ thống nano cơ điện tử (NEMS) và thiết bị 
sử dụng hệ thống vi cơ điện tử, hệ thống nano cơ điện tử. 

3.  Pin, ắc quy có hiệu năng cao cho các thiết bị thông tin và truyền thông. 
4.  Thiết bị nhận dạng chữ viết, tiếng nói, hình ảnh, cử chỉ, chuyển động và ý nghĩ. 
5.  Màn hình độ phân giải cao. 
6.  Thiết bị và mạng thế hệ sau. 
7.  Thiết bị chuyển mạch quang tự động.  
8.  Thiết bị truyền dữ liệu bằng laser. 
9.  Module và các thiết bị điều khiển thiết bị đầu cuối 3G và mạng thế hệ sau. 
10. Thiết bị truy nhập vô tuyến BTS Indoor/Outdoor và các thiết bị đầu cuối: 

Setup Box; Fix-phone; IP-phone; G-phone; Modem ADSL2+; VDSL2+; SHDSL. 
11. Vệ tinh và thiết bị vệ tinh. 
12. Thiết bị và trạm thu phát đầu cuối của vệ tinh. 
13. Siêu máy tính, máy tính song song, máy tính hiệu năng cao.  
14. Thiết bị và mạng Internet IPv6, Thiết bị và mạng Internet di động. 
15. Thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao.  
16. Thiết bị giám sát thông minh. 
17. Thẻ thông minh và đầu đọc thẻ thông minh. 
18. Thiết bị in thẻ RFID và thiết bị đọc thẻ RFID.  
19. Hệ điều hành máy tính cho máy tính chuyên dụng, hệ điều hành cho các thiết 

bị di động.  
20. Thiết kế và tối ưu hóa các mạng lưới và hệ thống viễn thông trong hạ tầng 

viễn thông quốc gia.  
21. Giao diện máy tính và thiết bị di động bằng ngôn ngữ tiếng Việt. 
22. Phần mềm đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao. 
23. Phần mềm điều khiển thiết bị đầu cuối 3G và mạng thế hệ sau. Soft phone và 

codecs hỗ trợ đa dịch vụ trên nền 3G và mạng thế hệ sau. 
24. Phần mềm cho hệ thống ứng dụng RFID. Phần mềm xử lý thông tin Y - Sinh.  
25. Hệ dịch tự động văn bản đa ngôn ngữ.  



 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012 77 

26. Phần mềm và thiết bị nhận dạng chữ viết, hình ảnh và âm thanh, cử chỉ, chuyển 
động, ý nghĩ. 

27. Dịch vụ thiết kế và tích hợp hệ thống ứng dụng Web thế hệ mới, Internet IPv6, 
Internet di động. 

28. Dịch vụ thiết kế và tích hợp hệ thống tính toán đám mây (Cloud computing). 
29. Dịch vụ ứng dụng công nghệ GPS/GIS trong công tác quản lý phương tiện.  
30.  Các thiết bị thu, phát và chuyển đổi sử dụng trong truyền hình số mặt đất; 

thu, phát sử dụng công nghệ truyền hình số vệ tinh thế hệ 2. 
31. Protein, enzym tái tổ hợp sử dụng trong dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp 

và xử lý môi trường. 
32. Vắc-xin ADN tái tổ hợp, vắc-xin protein tái tổ hợp dùng cho người, gia súc, 

gia cầm và thủy sản. 
33. Bộ sinh phẩm chẩn đoán các loại bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm. 
34. Giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật chuyển gen. 
35. Dịch vụ giám định gen. 
36. Mô và các cơ quan thay thế được tạo ra từ tế bào gốc. 
37. Các giống cây trồng, vật nuôi mới được tạo ra trên nền công nghệ tế bào. 
38. Các giống cây trồng, vật nuôi mới, sạch bệnh, năng suất cao, chất lượng cao 

được sản xuất ở quy mô công nghiệp. 
39. Chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp, xử lý môi trường (đạt tiêu 

chuẩn quốc tế). 
40. Chip sinh học. Cảm biến sinh học. 
41. Nhiên liệu sinh học được sản xuất bằng công nghệ sinh học từ tảo, phế phẩm 

nông nghiệp, chất thải. 
42. Robot công nghiệp chuỗi hở; Robot song song có 3 bậc tự do trở lên. 
43. Bộ điều khiển số (CNC) cho các máy công cụ và các máy gia công chế tạo.  
44. Động cơ AC servo chuyên dụng, hệ truyền động servo nhiều trục, hộp giảm 

tốc có độ chính xác cao cho robot và máy CNC. 
45. Thiết bị và hệ thống tự động chuyên dụng cho các loại cẩu trọng lực, trọng tải 

lớn. 
46. Hệ thống tự động cân bằng trong tầu thủy. 
47. Giàn khoan tự nâng, nửa nổi nửa chìm cho khai thác dầu khí. 
48. Hệ thống thiết bị đo lường, các cơ cấu chấp hành, các bộ điều khiển và giám 

sát tự động cho các hệ thống thiết bị đồng bộ trong các nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy 



78 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012  

điện, nhà máy xi măng, dây chuyền sản xuất thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp. 
49. Hệ SCADA cho lưới điện. Bộ bảo vệ rơ le kỹ thuật số cho hệ thống điện. 
50. Bộ biến đổi thông minh từ năng lượng gió và mặt trời (Smart solar/wind  

inverter). Tấm pin năng lượng mặt trời thông minh kết nối điện lưới và Internet. 
51. Thiết bị và trạm phát điện dùng năng lượng gió, mặt trời, thủy triều. Động cơ 

đốt ngoài Stirling. 
52. Thiết bị y tế kỹ thuật số: máy X quang, máy siêu âm màu, máy điện não. Thiết 

bị laser y tế. Động cơ, máy khoan dùng cho nha khoa. 
53. Thiết bị biến đổi điện tử công suất dùng cho trạm phát điện năng lượng tái tạo, 

truyền tải điện thông minh, động cơ chuyên dụng, các loại cẩu trọng lực, trọng tải lớn, 
tàu thủy, giao thông. 

54. Chip chuyên dụng cho các cơ cấu đo lường, chấp hành và bộ điều khiển. Cảm 
biến và cơ cấu chấp hành thông minh. 

55. Phần mềm nền tảng chuyên dụng cho đo lường và điều khiển. 
56. Máy hiển vi quét đầu dò trong ứng dụng phân tích hóa học, vật lý, sinh học và 

xử lý gia công ở mức phân tử. 
57. Vật liệu nano cho công nghiệp, nông nghiệp, y tế, sinh học và môi trường; 

nano compozit cho một số ngành công nghiệp. 
58. Vật liệu linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến theo nguyên lý mới. 
59. Vật liệu bán dẫn để chế tạo mạch tổ hợp (IC) và linh kiện điện tử chuyên dụng. 
60. Vật liệu quang điện tử (optoelectronics) và quang tử (photonics) phục vụ cho 

viễn thông, tự động hóa, robot, hiển thị phẳng phân giải cao, chiếu sáng hiệu suất cao 
tiết kiệm năng lượng. 

61. Vật liệu từ cao cấp phục vụ năng lượng, truyền thông, tự động hóa.  
62. Sợi cáp quang sản xuất bằng công nghệ lai hóa sử dụng khí gas có độ tinh 

khiết cao. 
63. Màng kim loại trên các loại vật liệu khác nhau chế tạo từ công nghệ bốc bay 

chân không PVD và CVD. 
64. Vật liệu siêu dẻo, siêu dẫn. Vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, thân thiện với môi 

trường cho xây dựng. 
65. Thép hợp kim đặc biệt có độ bền cao dùng trong xây dựng. 
66. Thép hợp kim không gỉ, hợp kim bền nóng, chịu mài mòn, chịu ăn mòn. Hợp 

kim đặc biệt dùng cho công nghiệp, ngành điện, đóng tàu, khí tài quân sự. 
67. Sợi cacbon cường độ cao dùng cho vật liệu compozit. 
68. Vật liệu compozit nền kim loại, compozit nền cao phân tử dùng cho kỹ thuật 
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điện, điện tử sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.  
69. Ống compozit chịu áp lực cao và chống ăn mòn hóa chất dùng cho công 

nghiệp đóng tàu và các ngành công nghiệp khác.  
70. Vật liệu polyme sinh học có khả năng tự phân hủy; polyme siêu hấp thụ nước 

sử dụng nguyên liệu nội địa. 
71. Nhựa kỹ thuật độ bền kéo và module đàn hồi cao. Bánh răng, hộp giảm tốc, 

chi tiết cho chế tạo máy bằng nhựa kỹ thuật. 
72. Vật liệu cao su kỹ thuật, cao su tổng hợp chuyên dụng phục vụ cho chế tạo 

máy, điện, điện tử, an ninh quốc phòng. 
73. Vật liệu gốm sứ kỹ thuật cho công nghiệp điện, điện tử. Gốm ôxit zircon (thay 

ôxit nhôm, gốm ôxit titan, gốm cho động cơ đốt trong). 
74. Vật liệu phục vụ quá trình thu, lưu trữ và chuyển hóa các nguồn năng lượng 

mới. 
75. Vật liệu có độ bền chịu nhiệt, vật liệu cản xạ và chịu áp suất cao dùng để chế 

tạo vỏ lò phản ứng hạt nhân trong nhà máy điện nguyên tử. 
76. Ván sợi nhân tạo (MDF), ván dăm nhân tạo (PB) đạt tiêu chuẩn EU. Xenlulo 

compozit thay thế gỗ tự nhiên. 
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PHỤ LỤC 3 
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO 
 

A. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  
1. Dự án được xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng được các 

tiêu chí sau đây: 
a) Công nghệ được sử dụng trong dự án ứng dụng công nghệ cao phải là  công 

nghệ thế hệ mới và thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được 
ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ; 

b) Dự án ứng dụng công nghệ cao phải thuộc một trong các trường hợp sau: 
 - Sử dụng kết quả nghiên cứu về công nghệ cao để đổi mới công nghệ, đổi mới 

và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm góp phần hiện đại hóa hoặc hình thành ngành 
sản xuất, dịch vụ mới tại Việt Nam; 

- Sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao nhằm hoàn thiện công nghệ; 
- Làm chủ, thích nghi công nghệ cao nhập từ nước ngoài vào điều kiện thực tế 

Việt Nam, có sử dụng nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước 
thay thế nhập khẩu.  

c) Số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và 
phát triển phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án; 

d) Tổng chi bình quân cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại 
Việt Nam hàng năm phải đạt ít nhất 1% tổng doanh thu của dự án. Nội dung chi hoạt 
động nghiên cứu và phát triển bao gồm:  

- Tiền lương, tiền công, phụ cấp cho cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu; 
thù lao cho chuyên gia nhận xét, phản biện, đánh giá kết quả nghiên cứu; tiền công cho 
các đối tượng lao động khác tham gia và phục vụ nghiên cứu; chi hội thảo, hội nghị 
khoa học liên quan đến nội dung nghiên cứu của dự án; chi cho đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nghiên cứu; 

- Mua và vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, nhiên liệu, năng lượng,  phục 
vụ cho nghiên cứu; 

- Mua sản phẩm mẫu, tài liệu, số liệu quan trắc, số liệu điều tra, thông tin điện tử, 
văn phòng phẩm, vật dụng bảo hộ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ cho nghiên 
cứu; 

- Thuê cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, thí nghiệm và thử nghiệm.  
đ) Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải đạt các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001: 2008, CMM hoặc GMP (tuỳ theo đặc thù dự án ứng dụng công nghệ cao áp 
dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế); 
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e) Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong 
lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích dự 
án đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương 
đương. 

2. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, nhà đầu tư phải cam kết trong thời 
gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chí quy định 
tại mục 1.  

B. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO 

1. Dự án được xác định là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao phải đáp 
ứng được các tiêu chí sau đây: 

a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh 
mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo 
Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Sản phẩm được tạo ra từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao là sản 
phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường 
và có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu; 

c) Dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến và được điều khiển 
theo chương trình. Các thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ được cập nhật các 
công nghệ mới trong lĩnh vực hoạt động của dự án cách thời điểm đầu tư không quá 05 
năm; 

d) Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải đạt các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001: 2008, CMM hoặc GMP (tuỳ theo đặc thù dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 
công nghệ cao áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế); 

đ) Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong 
lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích dự 
án đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương 
đương. 

2. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, nhà đầu tư phải cam kết trong thời 
gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chí quy định 
tại mục 1. 
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PHỤ LỤC 4 
DANH MỤC LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG 
 

A. DANH MỤC LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 
I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 

công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo   
1. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.    
2. Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp, phôi thép. 
3. Đầu tư xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh 

vật, địa nhiệt, thủy triều.  
4. Sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất trong y 

học; dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật. 
5. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh 

cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh. 
6. Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet và sản phẩm công 

nghệ thông tin trọng điểm. 
7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm 

phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công 
nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.  

8. Đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, kiểm 
soát an toàn quá trình sản xuất công nghiệp; rô bốt công nghiệp.  

II. Sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới 
9. Sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng, vật nuôi mới và có hiệu quả kinh tế cao. 
III. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; nghiên cứu, phát triển và ươm 

tạo công nghệ cao 
10. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; 

ứng dụng công nghệ sinh học. 
11. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi 

trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường. 
12. Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải. 
13. Nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao. 
B. DANH MỤC LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 
I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 

công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo  
1. Sản xuất: vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu tổng hợp thay 

thế gỗ; vật liệu chịu lửa; chất dẻo xây dựng; sợi thuỷ tinh; xi măng đặc chủng.    
2. Sản xuất kim loại màu, luyện gang. 
3. Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại. 
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4. Sản xuất trang thiết bị y tế. 
5. Sản xuất thiết bị kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm. 
6. Phát triển công nghiệp hoá dầu. 
7. Sản xuất: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; thuốc phòng, chữa bệnh 

cho động vật, thủy sản; thuốc thú y.  
8. Nguyên liệu thuốc và thuốc phòng chống các bệnh xã hội; vắc xin; sinh phẩm 

y tế; thuốc từ dược liệu; thuốc đông y.  
9. Đầu tư xây dựng cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá tính khả dụng của thuốc; cơ 

sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm 
lâm sàng thuốc, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.  

10. Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu; dự án nghiên cứu, 
chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm 
bài thuốc đông y; khảo sát, thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và 
ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác sử dụng dược liệu mới.   

11. Sản xuất sản phẩm điện tử. 
12. Sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết trong các lĩnh vực: khai thác dầu khí, 

mỏ, năng lượng, xi măng; sản xuất thiết bị nâng hạ cỡ lớn; sản xuất máy công cụ gia 
công kim loại, thiết bị luyện kim. 

13. Đầu tư sản xuất khí cụ điện trung, cao thế, máy phát điện cỡ lớn. 
14. Đầu tư sản xuất động cơ diezen; sản xuất máy, phụ tùng ngành động lực, thủy 

lực, máy áp lực. 
15. Sản xuất: thiết bị, xe, máy xây dựng; thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải. 
16. Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho 

sản xuất nông, lâm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu. 
17. Đầu tư sản xuất thiết bị, máy cho ngành dệt, ngành may, ngành da. 
II. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; 

nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao 
18. Sản xuất thiết bị ứng phó, xử lý tràn dầu. 
19. Sản xuất thiết bị xử lý chất thải. 
III. Phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. 
20. Xây dựng: trung tâm thể dục, thể thao, nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể 

thao; cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện tập luyện thể dục thể 
thao. 

IV. Những lĩnh vực sản xuất và dịch vụ khác  
21. Cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập và ứng dụng internet. 
22. Đầu tư xây dựng chợ loại I, khu triển lãm, trường học, bệnh viện, phòng khám 

chữa bệnh chất lượng cao. 
23. Hoạt động huy động vốn, cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân. 
24. Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 
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25. Sản xuất các loại nguyên liệu thuốc trừ sâu bệnh. 
26. Sản xuất hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hoá chất chuyên dùng, thuốc 

nhuộm. 
27. Sản xuất nguyên liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hoá chất. 
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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: 20/2012/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2012 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 
 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 
12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 
2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố - 
Nguyễn Bá Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo về một số chủ trương liên quan đến giá 
đất trên địa bàn thành phố; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Công văn số 633/STC-GCS ngày 20 
tháng 4 năm 2012, 
                                         
                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong các trường hợp 

sau: 
1. Xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức 

của hộ gia đình, cá nhân; 
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2. Xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp làm cơ sở tính đơn giá 
thuê đất trả tiền hàng năm của các tổ chức kinh tế; hộ gia đình, cá nhân; 

3. Xác định giá đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất 
nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân; 

4. Xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề. 
 
Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất 
1. Hệ số 1,0: áp dụng để xác định giá đất (đối với các thửa đất có giá trị dưới 15 

tỉ đồng, tính theo giá đất UBND thành phố ban hành hàng năm) làm căn cứ tính đơn 
giá thuê đất trả tiền hàng năm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được thuê 
đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

Đối với thửa đất có giá trị từ 15 tỉ đồng trở lên (tính theo giá đất UBND thành 
phố ban hành hàng năm) không áp dụng hệ số này để xác định giá đất. Giá đất trong 
trường hợp này thực hiện theo quy định tại Quyết định của UBND thành phố về việc 
ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng.  

2. Hệ số 1,1: áp dụng để xác định giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường 
hợp cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng 
của hộ gia đình, cá nhân có diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở; 
Chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng vượt hạn mức đất ở (hạn mức giao 
đất) mà chưa được công nhận đất ở trong cùng thửa đất ở. 

Diện tích vượt hạn mức được cấp giấy chứng nhận hoặc chuyển mục đích sử 
dụng đất không quá số lần hạn mức cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo 
quy định của UBND thành phố. 

3. Hệ số 1,5: áp dụng để xác định giá đất chuyển mục đích sử dụng từ đất sản 
xuất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Giá đất làm cơ sở tính thu tiền chuyển mục đích 
sử dụng đất là giá đất ở được UBND thành phố quy định tại bảng giá đất hàng năm có 
cùng vị trí với đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng. 

4. Hệ số 2,5: áp dụng để xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các 
hộ liền kề.  

Ngoài ra, trường hợp xét đến yếu tố diện tích đất, hình dạng khu đất khi áp dụng 
hệ số 2,5 không phù hợp với đơn giá thị trường thì Sở Tài chính báo cáo Hội đồng 
Thẩm định giá đất đề xuất đơn giá đất cụ thể trình UBND thành phố quyết định. 

5. Trong các trường hợp đặc biệt, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo Hội đồng 
Thẩm định giá đất tính toán đề xuất giá đất mà không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. 

Điều 3. Phương pháp xác định giá đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất 
theo hệ số điều chỉnh giá đất 
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1. Giá đất xác định tại Điều 1 Quyết định này được tính bằng cách lấy giá đất 
quy định tại các bảng giá đất do UBND thành phố quy định và công bố hàng năm nhân 
(x) với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 2. 

Giá đất tính theo  
hệ số điều chỉnh 

= Giá đất do UBND thành phố 
quy định và công bố hàng năm 

x Hệ số điều 
chỉnh giá đất 

2. Tùy theo vị trí của phần diện tích xác định giá đất tại các khoản 1, khoản 2, 
khoản 4 mà áp dụng các hệ số chiều sâu sau vệt 25m, hệ số che khuất, các hệ số đặc 
biệt quy định tại Quyết định ban hành giá đất hàng năm của UBND thành phố.  
 3. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì chênh lệch giữa tiền sử dụng đất 
theo mục đích mới và tiền sử dụng đất theo mục đích trước khi chuyển mục đích cũng 
được xác định theo hệ số điều chỉnh tương ứng với từng loại đất. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
 1. Sở Tài chính - cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố, 
UBND các quận, huyện căn cứ các hệ số điều chỉnh giá đất tại khoản 1 Điều 2 để xác 
định đơn giá thuê đất theo quy định. 
 2. Cơ quan thuế căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 xác 
định tiền thu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

 3. Công ty Quản lý và Khai thác Đất căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất tại khoản 4 
Điều 2 để tính toán xác định giá đất rẻo ghép thửa báo cáo Hội đồng Thẩm định giá đất 
cùng các hồ sơ có liên quan. Sở Tài chính - cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định 
giá đất - thẩm định trình UBND thành phố quyết định. 
 
 Điều 5. Điều khoản thi hành 
 1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký  
 2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên 
và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện; Trưởng phòng Tài chính các quận, huyện; Chi cục trưởng 
Chi cục thuế các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; các tổ chức và cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

 

 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
   Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 21/2012/QĐ-UBND              Đà Nẵng, ngày 02 tháng5  năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi  

để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 
123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính 
phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức 
được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 
13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, 
giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 187/TTr-STNMT 
ngày 11/4/2012 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 298/STP-VBQPPL ngày 
8/3/2012, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác 

định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 
- Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,3; 
- Vị trí  đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,5;  
- Vị trí  đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,6;  
- Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 1,2;  
- Vị trí đất tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã 

tư) được nhân thêm hệ số 1,2;  
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- Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông (với bề rộng đường ≥ 
3m) được nhân thêm hệ số 1,1.   

 
Điều 2. 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  
Những trường hợp được UBND thành phố có văn bản giao đất (hoặc văn bản bố 

trí đất), cho thuê đất kể từ ngày 24/02/2012 trở về sau áp dụng theo Quyết định này. 
2. Bãi bỏ điểm a khoản 8 Điều 2 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 
2011 của UBND thành phố Đà Nẵng và hủy bỏ Công văn số 971/UBND-KTTH ngày 
24/02/2012 của UBND thành phố. 

 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 
 

 
 
 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
         CHỦ TỊCH 

   
        Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  

Số: 22 /2012/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 08  tháng 5  năm 2012 
      

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc  

đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng 
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ 

về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;  
Căn cứ Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng 
biển;  

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011  của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá 
hoạt động trên biển”; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy 
sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho 
người và tàu cá hoạt động thủy sản; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 
434/SNN-KT ngày 23 tháng 4 năm 2012 và theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND 
thành phố,   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối 

với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 30/2007/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về 
việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa các Tổ khai thác hải sản xa bờ 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và truyền thông; 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá 
nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 
                                               TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                             CHỦ TỊCH 
     
                                                      Văn Hữu Chiến  
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UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển  

của thành phố Đà Nẵng  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22 /2012/QĐ-UBND 

 ngày  08  tháng5  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh  
Quy chế này quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị thông 

tin liên lạc của tàu cá hoạt động trên biển; chế độ thông tin đối với tàu cá hoạt 
động trên biển, Đài trực canh của các cơ quan chức năng và trách nhiệm của các 
cơ quan, đơn vị có liên quan đến thông tin tàu cá hoạt động trên biển thuộc thành 
phố Đà Nẵng.  

2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng có hoạt động thông tin liên lạc liên quan đến tàu cá của thành phố Đà 
Nẵng. 

Điều 2. Nguyên tắc thông tin liên lạc  
1. Các tàu cá của thành phố Đà Nẵng khi hoạt động trên biển phải thông tin 

liên lạc với đất liền theo quy định và sử dụng các thiết bị này một cách hiệu quả. 
2. Thường xuyên theo dõi và tiếp nhận các bản tin cảnh báo, dự báo thiên 

tai, thông tin nghề cá và giữ liên lạc thường xuyên với đất liền thông qua các đài 
thuộc Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam, các đài thuộc Hệ thống thông 
tin của Bộ đội Biên phòng, các Đài trạm bờ của Chi cục Thủy sản, các đài thuộc 
Hệ thống thông tin khác và giữa tàu cá của mình với các tàu cá khác. 

3. Đài trực canh của các cơ quan chức năng phải thường xuyên tiếp nhận 
và xử lý thông tin từ tàu cá hoặc từ hệ thống thông tin khác theo quy định của 
pháp luật và của Quy chế này. 

 Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Các vùng biển: 
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a) Vùng biển A1: là vùng biển thuộc phạm vi phủ sóng của hệ thống VHF 
có bán kính từ bờ khoảng 35 hải lý. 

b) Vùng biển A2: là vùng biển nằm ngoài vùng biển A1, thuộc phạm vi phủ 
sóng của hệ thống MF (băng tần 2 MHz) có bán kính từ bờ là 250 hải lý. 

c) Vùng biển A3: là vùng biển nằm ngoài vùng biển A1, A2, thuộc phạm 
vi phủ sóng từ 700 vĩ độ Bắc đến 700 vĩ độ Nam và nằm trong vùng phủ sóng của 
hệ thống HF và hệ thống Inmarsat. 

d) Vùng biển ven bờ: là vùng biển được giới hạn bởi mép nước biển tại bờ 
biển và tuyến bờ. 

đ) Vùng lộng: là vùng biển được giới hạn bởi tuyến bờ và tuyến lộng. 
e) Vùng khơi: là vùng biển được giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới phía 

ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển Việt Nam. 
g) Vùng biển cả: là vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt 

Nam và vùng đặc quyền kinh tế của các nước hoặc vùng lãnh thổ khác. 
2. Trực canh: là các Đài tàu duy trì canh nghe liên tục trên các tần số gọi 

cấp cứu, thông tin cảnh báo khí tượng, cảnh báo hàng hải và những thông tin khẩn 
cấp khác ở những dải tần số cố định do các Đài thông tin duyên hải hoặc các Đài 
tàu khác cung cấp.  
 3. Đài trực canh của các cơ quan chức năng quy định trong Quy chế này là: 
hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng, các Đài thông tin liên lạc thuộc Bộ 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đài thông tin Biên 
phòng Đà Nẵng), các Đài thông tin liên lạc thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Đà 
Nẵng (gọi tắt là Đài thông tin Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng). 
 4. Tổ khai thác hải sản: là tổ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động 
theo Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế Tổ chức đánh bắt hải sản trên biển theo 
tổ, áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Chương II  
QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN  

ĐỐI VỚI TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN 
 

 Điều 4. Thiết bị thông tin liên lạc trang bị trên tàu cá  
 Tất cả các tàu cá hoạt động trên biển phải trang bị đầy đủ các thiết bị thông 
tin liên lạc như sau: 

1. Tàu cá hoạt động trên vùng biển ven bờ và vùng lộng (nằm trong vùng 
biển A1) phải có các thiết bị: 

a) 01 thiết bị thu phát thoại vô tuyến sóng cực ngắn (VHF); 



94 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012  

b) 01 máy thu chuyên dụng thông tin dự báo thiên tai (SSB) hoặc 01 radio 
trực canh nghe thông báo thời tiết. 

2. Tàu cá hoạt động trên vùng khơi và vùng biển cả (nằm trong vùng biển 
A2 và A3) phải có các thiết bị: 

a) 01 thiết bị định vị vệ tinh (GPS). 
b) 01 máy thu chuyên dụng thông tin dự báo thiên tai (SSB) hoặc 01 radio 

trực canh nghe thông báo thời tiết. 
c) 01 thiết bị thu phát thoại đơn biên sóng ngắn (HF) có chức năng trực 

canh trên tần số 7903 kHz của Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam và tần 
số sóng ngày 9339 kHz , sóng đêm 6973 kHz của Bộ đội Biên phòng. 

d) 01 phao phát tín hiệu báo nạn qua hệ thống thông tin vệ tinh Cospas-
Sarsat hoạt động ở băng tần 406 MHz (thiết bị EPIRB). 

 Điều 5. Chế độ thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển  
1. Trong điều kiện thời tiết bình thường 

 a) Duy trì chế độ trực canh 24/24 giờ trong ngày, trên các tần số quy định: 
 - Thu thoại trên tần số đơn biên 7906 kHz của Hệ thống đài Thông tin 
Duyên hải Việt Nam để sẵn sàng thu nhận các bản tin dự báo thời tiết biển hàng 
ngày, tin bão, áp thấp nhiệt đới, tin thời tiết nguy hiểm và an toàn hàng hải. 
 - Thu phát thoại trên tần số đơn biên 7903 kHz của Hệ thống đài Thông tin 
Duyên hải Việt Nam để tiếp nhận các bản tin quảng bá cấp cứu, khẩn cấp và phát 
tin cấp cứu, khẩn cấp khi tàu bị nạn để có sự giúp đỡ cần thiết. 
 b) Đối với tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra 
  - Giữ liên lạc và báo cáo ít nhất một ngày một lần cho các Đài thông tin 
Biên phòng Đà Nẵng trên tần số 9105 kHz về: Vị trí tàu, số lượng lao động, tình 
trạng hoạt động của tàu mình và tàu cá trong tổ; tình hình an ninh trên vùng biển 
tàu đang hoạt động. 

- Liên lạc và báo cáo ít nhất một ngày một lần cho các Đài thông tin Chi 
cục Thuỷ sản Đà Nẵng trên tần số 7909 kHz về: Vị trí tàu, sản lượng khai thác, 
tình trạng hoạt động của tàu; đồng thời nhận các thông tin hỗ trợ cho khai thác hải 
sản. 
 2. Khi có áp thấp nhiệt đới, bão xa hoặc tin thời tiết nguy hiểm trên 
biển  
 a) Duy trì chế độ trực canh như quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này. 
 b) Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão xa hoặc 
thời tiết nguy hiểm và thông báo cho các tàu trong tổ và tàu cá khác biết để chủ 
động phòng tránh.  
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 c) Các tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra phải giữ liên lạc và báo cáo ít 
nhất một ngày 02 lần, mỗi lần cách nhau 12 giờ cho các Đài thông tin Biên phòng 
Đà Nẵng về: Vị trí tàu, số lượng lao động, tình trạng hoạt động của tàu mình và 
tàu cá trong tổ.  

3. Khi bão gần, bão đã vào Biển Đông  
 a) Duy trì chế độ trực canh quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này. 
 b) Thường xuyên theo dõi các bản tin bão và thông báo cho các tàu trong 
tổ và tàu cá khác biết để chủ động phòng tránh. 
 c) Các tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra phải giữ liên lạc và báo cáo ít 
nhất một ngày 03 lần, mỗi lần cách nhau 08 giờ cho các Đài thông tin Biên phòng 
Đà Nẵng về: Vị trí tàu, số lượng lao động, tình trạng hoạt động của tàu mình và 
tàu cá trong tổ.  
 d) Thông báo kịp thời cho các tàu cá trong tổ và tàu cá khác đang hoạt động 
trong khu vực. 
 e) Chấp hành lệnh của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 
 4. Khi tàu cá đang trong vùng ảnh hưởng của bão 
 a) Duy trì chế độ trực canh quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này. 
 b) Các tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra phải giữ liên lạc liên tục 24/24 
giờ trong ngày với các Đài thông tin Biên phòng Đà Nẵng trên tần số 9105 kHz; 
hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam trên tần số 7903 kHz và các tàu cá 
trong khu vực. Phát tín hiệu cấp cứu khi tàu bị nạn. 
 5. Khi bão tan 
 a) Duy trì chế độ trực canh quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này. 
 b) Thông báo ngay cho Bộ đội Biên phòng nơi gần nhất, chính quyền địa 
phương nơi cư trú hoặc nơi tàu đang trú ẩn về: Vị trí, tình trạng người và tàu cá 
của mình, tàu cá trong tổ.  
 Đồng thời các tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra phải giữ liên lạc liên tục 
24/24 giờ với các Đài thông tin Biên phòng Đà Nẵng trên tần số 9105 kHz, hệ 
thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam trên tần số 7903 kHz để tham gia điều 
động cứu nạn, cứu hộ (nếu có). 
 6. Khi phát hiện có hiện tượng nguy hiểm trên biển  
 Khi phát hiện có hiện tượng nguy hiểm cho hoạt động của tàu bè trên biển 
như: thiên tai, chướng ngại vật trôi nổi, cướp biển ... thông báo ngay cho hệ thống 
Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam và Bộ đội Biên phòng để các cơ quan chức 
năng đề ra những biện pháp xử lý kịp thời.  
 7. Khi tàu cá hoạt động trên biển bị tai nạn  
 a) Trường hợp tàu cá của mình, tàu cá trong tổ bị tai nạn cần sự giúp đỡ, 
cứu hộ, cứu nạn phải kịp thời thông báo cho các tàu cá nơi gần nhất và đồng thời 
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thông báo cho hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam trên tần số 7903 kHz 
hoặc các Đài thông tin Biên phòng Đà Nẵng trên tần số 9105 kHz về vị trí, tình 
trạng tai nạn của tàu cá và có biện pháp ứng phó kịp thời. 
 b) Khi nhận được thông tin hoặc phát hiện tàu cá bị nạn, phải đưa tàu đến 
hỗ trợ ứng cứu kịp thời và nhanh chóng thông báo cho các tàu cá, các đài thuộc 
hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam hoặc các đài thuộc Bộ đội Biên 
phòng nơi gần nhất biết để cùng hỗ trợ và phải chấp hành sự chỉ đạo, điều động 
của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về tìm kiếm cứu nạn trên biển. 

Điều 6. Chế độ hoạt động của các Đài trực canh cơ quan chức năng 
 1. Các Đài thông tin Biên phòng Đà Nẵng 
 Trực canh 24/24 giờ trong ngày, trên tần số 9105 kHz. 
 2. Các Đài thông tin Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng 
 - Trực canh tự động nhận tin nhắn vị trí tàu 24/24 giờ, trên tần số 7909 kHz. 

- Trực đàm thoại trên tần số 7909 kHz:  
+ Buổi sáng từ 08h00’ đến 09h00’  
+ Buổi chiều từ 14h00’ đến 15h00’  
3. Phối hợp trao đổi thông tin liên lạc tàu cá trên biển 
Đài trực canh của các cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp trao đổi 

thông tin với nhau để hỗ trợ kịp thời cho tàu cá hoạt động trên biển. 
 

Chương III 
QUẢN LÝ THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC 

ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ  
  

Điều 7. Quản lý thiết bị thông tin liên lạc của Nhà nước hỗ trợ  
 1. Chủ tàu cá được hỗ trợ thiết bị thông tin liên lạc (kể cả chủ tàu cá 
được lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc Nhà nước hỗ trợ cho Tổ khai thác hải 
sản) 

a) Phải thực hiện đúng cam kết (nếu có) với các cơ quan chức năng về quản 
lý, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc. 

b) Không được mua, bán, đổi, cho, cầm cố, cho mượn thiết bị thông tin liên 
lạc được nhà nước hỗ trợ. 

c) Đảm bảo các trang thiết bị liên lạc luôn ở trạng thái hoạt động tốt khi tàu 
cá hoạt động trên biển và có quy trình vận hành, sử dụng, có bảng tần số theo quy 
định trong công tác phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn.  

d) Chỉ được sử dụng thiết bị thông tin vào mục đích sản xuất, đảm bảo an 
toàn cho người và tàu cá, không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp 
luật không cho phép. 
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 e) Nếu làm mất thiết bị thông tin liên lạc được Nhà nước hỗ trợ thì phải bồi 
thường theo giá thị trường (trừ trường hợp bất khả kháng). 

f)  Phải giữ gìn, bảo quản, sửa chữa khi thiết bị thông tin liên lạc bị hư hỏng. 
Nếu hư hỏng không sửa chữa được thì chủ tàu phải báo và nộp lại cho Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 2. Tổ trưởng Tổ khai thác hải sản 

Phải theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin liên lạc và quản lý, 
sử dụng thiết bị thông tin liên lạc được Nhà nước hỗ trợ cho Tổ khai thác hải sản. 
Báo cáo kịp thời cho UBND phường, xã, đồn Biên phòng và Chi cục Thủy sản 
khi có vi phạm Quy chế này. 

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền thu hồi, điều 
chuyển thiết bị thông tin liên lạc đã được hỗ trợ trong các trường hợp sau: 

1. Không chấp hành Quy chế này. 
2. Vi phạm một trong các nội dung đã cam kết với các cơ quan chức năng 

về chế độ thông tin liên lạc; quản lý, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc. 
 3. Bán tàu hoặc tàu không đi sản xuất từ 60 ngày trở lên (trừ trường hợp có 
lý do chính đáng được cơ quan chức năng xác nhận). 

4. Tổ khai thác hải sản có Quyết định chấm dứt hoạt động hoặc tàu được 
lắp máy xin ra khỏi Tổ (đối với thiết bị thông tin liên lạc hỗ trợ cho Tổ khai thác 
hải sản). 
  

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 

THÔNG TIN ĐỐI VỚI TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN 
 

Điều 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Tham mưu cho UBND thành phố trang bị và quản lý hệ thống thiết bị 

thông tin liên lạc tàu cá thuộc phạm vi quản lý. 
 2. Hàng năm có kế hoạch phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng 

tập huấn nâng cao nghiệp vụ thông tin liên lạc hai chiều cho các chủ tàu, thuyền 
trưởng; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc 
tầm xa được hỗ trợ trên tàu; phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố quản lý 
tốt thông tin liên lạc tàu cá và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình hoạt 
động của tàu trên biển. 

3. Chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản:  
a) Duy trì chế độ trực các Đài thông tin của Chi cục để thu nhận và xử lý 

thông tin tàu cá hoạt động từ vùng biển khơi trở ra và phối hợp các đơn vị liên 
quan hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biển; 

b) Thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố quản lý thông 
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tin liên lạc tàu cá và cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của tàu cá trên biển 
để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu; 

c) Phối hợp với phòng Kinh tế, hội Nông dân quận, UBND các phường, hội 
Nông dân phường có tàu cá tham mưu chính sách và thực hiện việc hỗ trợ thiết bị 
thông tin liên lạc cho tàu cá; 

d) Hàng năm tham mưu cho Sở trong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực 
hiện Quy chế này; 

4. Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành kiểm tra, xử lý theo pháp luật đối với 
các chủ tàu cá, các Thuyền trưởng, các Tổ khai thác hải sản vi phạm Quy chế này; 

5. Thường xuyên liên hệ với Viện nghiên cứu hải sản nắm tình hình diễn 
biến ngư trường để kịp thời thông báo cho các chủ phương tiện nghề cá.   

 Điều 10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố 
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố làm cơ quan thường trực thực 

hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc và tổng hợp tình hình hoạt động tàu cá trên biển, 
phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tàu cá, an ninh trên biển; 

2. Chỉ đạo cho các đồn Biên phòng duy trì chế độ trực canh thông tin liên 
lạc hàng ngày theo lịch, nắm thông tin tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời xử lý 
các tình huống sự cố xảy ra trên biển; 

3. Cung cấp tần số, tên đài, lịch trực máy thông tin liên lạc của Bộ đội Biên 
phòng thành phố cho các tàu cá trên biển, đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và Tìm 
kiếm cứu nạn thành phố, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 
II để liên hệ khi cần thiết; 

4. Xử lý theo quy định đối với các tàu cá không trang bị đầy đủ thiết bị 
thông tin liên lạc theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này; 

5. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm 
a) Chỉ đạo các đồn Biên phòng trực máy thông tin liên lạc 24/24 giờ để liên 

lạc và nắm thông tin về tình hình hoạt động tàu cá và an ninh trên biển; hướng 
dẫn tàu tránh trú bão, tham gia cứu nạn, cứu hộ trên biển; 

b) Nhanh chóng thống kê tình hình, số lượng tàu cá, lao động đang hoạt 
động trên biển báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 
nạn thành phố; thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối 
hợp quản lý; 

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các 
địa phương và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, điều động tàu cá đến nơi trú ẩn 
an toàn. 

6. Xử lý các tàu cá không thực hiện đúng theo Quy chế này và các quy định 
khác của pháp luật về quản lý thông tin liên lạc tàu cá hoạt động trên biển; 
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7. Hàng năm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức tổng 
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo thông tin liên lạc tàu cá 
trên biển, báo cáo cho UBND thành phố. 

Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông 
1. Chỉ đạo các cơ quan thông tin ở địa phương: tuyên truyền, phổ biến cho 

ngư dân Quy chế này, các quy định về đảm bảo an toàn khi hoạt động sản xuất 
trên biển; kịp thời phát tin áp thấp nhiệt đới, bão do Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ cung 
cấp, các Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban 
Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 
nạn thành phố Đà Nẵng; ưu tiên cao nhất cho việc thu, nhận và chuyển tin áp thấp 
nhiệt đới, bão tới các đơn vị, địa phương, các tàu thuyền hoạt động trên biển để 
chủ động phòng, tránh; 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài 
Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm 
cứu nạn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên 
quan tiến hành khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp xây dựng quy hoạch chi tiết 
hệ thống thông tin quản lý tàu cá, xây dựng dự án nâng cấp, kiện toàn mạng lưới 
thông tin liên lạc trên biển trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. 

Điều 12. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện  
1. Chỉ đạo cho phòng Kinh tế, UBND các phường có tàu cá phối hợp với 

hội Nông dân thường xuyên theo dõi, quản lý việc sử dụng, bảo quản thiết bị thông 
tin liên lạc được Nhà nước hỗ trợ. 

2. Trong các cuộc họp định kỳ 6 tháng của các Tổ khai thác hải sản do quận 
chủ trì, kết hợp nội dung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác quản lý thiết bị thông 
tin liên lạc và hoạt động thông tin liên lạc trong các Tổ. Báo cáo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.  

3. Chỉ đạo UBND phường chủ trì phối hợp với hội Nông dân phường: 
a) Giám sát việc lắp thiết bị thông tin liên lạc hỗ trợ cho các tàu cá trên địa 

bàn phường; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị thông tin liên lạc 
được Nhà nước hỗ trợ. 

b) Theo dõi, đôn đốc các Tổ khai thác hải sản và tàu cá thực hiện tốt Quy 
chế này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cho UBND quận. 

4. Chỉ đạo UBND các phường phối hợp với các đồn Biên phòng, Chi cục 
Thuỷ sản … thống kê tàu cá, điều động, hướng dẫn tàu cá đến nơi trú ẩn an toàn 
khi có bão đến.  

Điều 13. Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng 
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1. Thực hiện phát tin phòng chống thiên tai, dự báo thời tiết (bão, áp thấp 
nhiệt đới, dự báo thiên tai khác), an toàn hàng hải theo đúng quy định của Nhà 
nước để các địa phương ven biển và các phương tiện hoạt động trên biển biết, chủ 
động phòng, tránh; 

2. Khi có thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên biển như tàu 
thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, tình hình tai nạn tàu cá,… kịp thời thông 
báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt 
bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn hàng hải khu vực II để phối hợp xử lý; 

3. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp 
đào tạo, nâng cao nghiệp vụ về thông tin liên lạc cho ngư dân. 

Điều 14. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung bộ 
Cung cấp kịp thời các tin dự báo thời tiết, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới... 

cho Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng để kịp thời thông 
báo cho các tàu cá sản xuất trên biển.  

Điều 15. Các tổ chức, cá nhân có tàu cá hoạt động trên biển 
 1. Trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin như quy định tại Điều 4 của Quy 
chế này và các thiết bị an toàn khác theo quy định đối với thuyền viên, tàu cá khi 
hoạt động trên biển. 
 2. Khi tàu hoạt động trên biển phải thực hiện chế độ thông tin liên lạc như 
quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 
 3. Tạo điều kiện để các thuyền viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn 
nghiệp vụ, sử dụng các trang thiết bị thông tin liên lạc lắp trên các tàu cá. 
 4. Tổ chức và tham gia mô hình đánh bắt hải sản theo tổ, đội. Thường xuyên 
theo dõi để tiếp nhận kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thông tin 
nghề cá; quản lý, kiểm tra và giữ liên lạc thường xuyên giữa các tàu cá trong tổ, 
đội; giữa tàu cá của mình với các tàu cá khác, các Đài thuộc Hệ thống Đài Thông 
tin duyên hải Việt Nam; các Đài thông tin Biên phòng Đà Nẵng, các Đài thông 
tin Chi cục Thuỷ sản Đà Nẵng và các hệ thống thông tin khác gần nhất trong khu 
vực tàu cá hoạt động; chấp hành lệnh của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các qui định 
của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật về quản lý thông tin liên lạc 
đối với tàu cá hoạt động trên biển thì được khen thưởng theo quy định.  

2. Nếu vi phạm các quy định trong Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật 

Điều 17. Sửa đổi bổ sung 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát 

sinh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                              CHỦ TỊCH  
 

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

 
Số 23 /2012/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày  15  tháng 5  năm 2012 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
                               

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây 
dựng về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây 
dựng về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây 
dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại nội dung Công văn số 1303/SXD-
QLHTĐT ngày 23 tháng 4 năm 2012 vể việc ban hành Quy định quản lý hệ thống cây 
xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hệ thống cây xanh 
công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, 
kiểm tra và định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố việc thực hiện Quy định nêu 
tại Điều 1 theo phân cấp quản lý. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 49/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố 
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Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các quận, huyện, 
phường, xã; Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh; 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 

     CHỦ TỊCH 
 

       Văn Hữu Chiến        
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
QUY ĐỊNH 

Quản lý hệ thống cây xanh công cộng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2012/QĐ-UBND 
ngày  15  tháng 5  năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
 

Chương I 
 QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về quản lý hệ thống cây xanh công cộng (trừ cây xanh sử 

dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là 

tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc quản lý hệ thống cây xanh công 
cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ    
Trong Quy định này, các từ ngữ, khái niệm được hiểu như sau: 
1. Cây xanh công cộng (hay còn gọi là cây xanh sử dụng công cộng): là tất cả các 

loài cây xanh được trồng hoặc mọc tự nhiên trên đường phố và ở khu vực sở hữu công 
cộng (công viên, vườn thú, vườn hoa, vườn dạo, đài tưởng niệm, quảng trường và các 
khu vực công cộng khác trong đô thị). 

2. Cây xanh trên đường phố bao gồm: cây bóng mát được trồng hoặc cây mọc tự 
nhiên, cây trang trí, dây leo, thảm cỏ được trồng trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao 
thông. 

3. Cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị: là cây xanh được trồng trong khuôn 
viên các trụ sở, trường học, các công trình tín ngưỡng, bệnh viện, nghĩa trang, khu công 
nghiệp, kho tàng, biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng khác do các tổ chức, cá 
nhân quản lý và sử dụng. 

4. Cây xanh chuyên dụng trong đô thị: là các loài cây trong vườn ươm, cách ly, 
phòng hộ hoặc phục vụ nghiên cứu. 

5. Cây cổ thụ: là cây thân gỗ lâu năm được trồng hoặc mọc tự nhiên, có độ tuổi 
tối thiểu 50 năm hoặc cây có đường kính từ 50 cm trở lên tại chiều cao 1,3 m của cây. 
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6. Cây được bảo tồn: là cây cổ thụ, cây thuộc danh mục loài cây quý hiếm, cây 
được liệt kê trong Sách đỏ thực vật Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử 
văn hoá. 

7. Cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng: là những cây có độc tố gây nguy hiểm 
cho con người. 

8. Cây xanh thuộc danh mục cây trồng hạn chế: là những cây ăn quả, cây tạo ra 
mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. 

9. Cây nguy hiểm: là cây đã đến tuổi già cỗi, cây hoặc một phần của cây dễ gẫy, 
đổ gây tai nạn cho người, làm hư hỏng các phương tiện và công trình, cây bị sâu bệnh 
có nguy cơ gây bệnh trên diện rộng. 

10. Vườn ươm cây: là vườn gieo, ươm tập trung các loài cây giống theo quy trình 
kỹ thuật để nhân giống cây và đảm bảo các tiêu chuẩn cây trồng trước khi đem ra trồng.  

11. Đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn: là đường kính thân cây tại chiều 
cao 1,3 m (được tính bằng 1/3 chu vi thân cây). 

12. Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng: là Công ty Công viên – Cây 
xanh Đà Nẵng.  

Điều 4. Nguyên tắc quản lý hệ thống cây xanh công cộng 

1. UBND thành phố thống nhất quản lý hệ thống cây xanh công cộng, có phân 
công, phân cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, phát triển hệ thống cây xanh công cộng nhằm 
mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng. 

3. Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm giữ gìn, phát triển hệ thống cây xanh 
công cộng nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường sống và mỹ quan đô thị. 

4. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham 
gia quy hoạch, trồng cây xanh công cộng theo quy hoạch được duyệt; chăm sóc, bảo 
vệ cây xanh công cộng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo cho đơn vị trực tiếp 
quản lý cây xanh công cộng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền 
địa phương sở tại khi phát hiện các hiện tượng mất an toàn của cây hoặc các hành vi 
xâm hại, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh công cộng. 

5. Việc phát triển cây xanh công cộng phải thực hiện theo quy hoạch được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo yêu cầu quy định tại Điều 15 Quy định này.  

6. Việc quản lý cây xanh công cộng phải tuân thủ Quy định này và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên. 

7. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh công cộng hoặc 
trồng mới cây xanh công cộng không theo quy định. 

8. Các hành vi vi phạm về bảo vệ cây xanh công cộng được xử lý theo các quy 
định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi 
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phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát 
triển nhà và công sở. 

Điều 5. Các hành vi bị cấm  
1. Tự ý chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh khi chưa 

được cấp phép. 
2. Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, khoanh, lột vỏ thân cây; tự ý cắt cành cây, 

hái lá, quả, hoa, leo trèo cây xanh trái phép. 
3. Tự ý treo, gắn các phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng cáo, 

treo biển hiệu và các vật dụng khác trên cây, giăng dây, giăng đèn trang trí vào cây 
xanh, dùng vải hoặc các vật liệu khác quấn quanh thân cây, rút bỏ cọc chống cây, tháo 
dỡ hoặc làm sai lệch, hư hỏng khung rào bảo vệ cây. 

 4. Đổ rác, phế liệu xây dựng, chất độc hại, tro than vào gốc cây; phóng uế, đun 
nấu, đốt lửa vào gốc cây, xây bục bệ bao quanh gốc cây. 

5. Lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất cây xanh hiện có hoặc đã 
được xác định trong quy hoạch đô thị và ngăn cản việc trồng cây theo quy định. 

6. Tự ý trồng cây xanh trên vỉa hè đường phố, dải phân cách, đảo giao thông và 
các khu vực sở hữu công cộng không đúng quy định. 

7. Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế khi chưa 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

8. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý cây xanh công cộng không 
thực hiện đúng các quy định về quản lý cây xanh công cộng. 

9. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Xã hội hoá phát triển cây xanh công cộng 
Thực hiện xã hội hoá phát triển cây xanh công cộng nhằm phát huy nguồn lực xã 

hội, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và tiết kiệm chi phí ngân sách 
trong việc chăm sóc, bảo vệ, phát triển cây xanh công cộng (đặc biệt là cây xanh trên 
đường phố), bằng cách triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xã hội hoá phát triển 
cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Mục 1 

QUẢN LÝ CÂY XANH CÔNG CỘNG 
Điều 7. Quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng 
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1. Quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng là một nội dung của quy hoạch mới 
hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị; được lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý theo quy 
định của pháp luật về quy hoạch đô thị.  

2. Nội dung quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng phải lấy ý kiến thẩm định 
bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng: 
a) Phù hợp với quy hoạch đô thị của thành phố;  
b) Phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, tính chất, chức năng, 

truyền thống, văn hóa và bản sắc của đô thị; 
c) Kết hợp hài hòa với không gian mặt nước, cảnh quan và môi trường; đáp ứng 

các yêu cầu về quản lý và sử dụng; 
d) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, thiết kế cây xanh công cộng. 
4. Việc quy hoạch các khu đô thị, các công trình cảnh quan, du lịch, nếu trong khu 

vực có các quần thể cây xanh đẹp thì nên ưu tiên quy hoạch theo hướng giữ lại toàn bộ 
hoặc phần lớn quần thể cây xanh này. 

Điều 8. Thiết kế, thi công trồng cây xanh công cộng   
1. Các dự án đầu tư trồng mới, cải tạo, chỉnh trang cây xanh công cộng phải được 

thiết kế, thẩm định, phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và phải 
lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Xây dựng về chủng loài, kích thước cây 
trồng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Cây xanh công cộng được trồng phải đúng chủng loài, kích thước theo hồ sơ 
thiết kế được phê duyệt; đồng thời cây xanh phải được chăm sóc, bảo vệ cho đến khi 
bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy định. 

3. Trồng mới cây xanh công cộng (đặc biệt là cây xanh trên đường phố) phải được 
tổ chức thi công đồng bộ với việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu 
vực. 

4. Thi công trồng mới, cải tạo thảm hoa, thảm cỏ phải đồng thời thi công hệ thống 
nước tưới. 

5. Tổ chức, cá nhân thi công trồng mới, cải tạo, chỉnh trang cây xanh công cộng 
phải tuân thủ quy định tại Quy định này và quy trình, quy phạm kỹ thuật do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

6. Các hoạt động thi công, giám sát chất lượng, nghiệm thu hoàn thành, nghiệm 
thu đưa công trình vào sử dụng phải tuân thủ theo quy định tại Quy định này và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 9. Bàn giao công trình trồng cây xanh công cộng 
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1. Cây xanh sau khi trồng xong, hết thời gian chăm sóc, bảo dưỡng ban đầu theo 
quy định thì chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu 
hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định; đồng thời tiến hành bàn giao 
công trình cho đơn vị quản lý để tiếp tục quản lý, chăm sóc và duy trì cây xanh, đảm 
bảo cho cây xanh sinh trưởng và phát triển tốt. 

2. Công tác bàn giao để quản lý, khai thác hệ thống cây xanh công cộng phải tuân 
thủ Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Bảo hành công trình trồng cây xanh công cộng 

1. Thời gian bảo hành công trình trồng cây xanh công cộng sau khi nghiệm thu 
hoàn thành công trình đưa vào sử dụng được quy định như sau: 

a) Đối với hạng mục công trình trồng cây xanh bóng mát là 12 tháng; 

b) Đối với hạng mục công trình trồng các loại cây còn lại, kể cả thảm hoa và thảm 
cỏ là 06 tháng. 

2. Công việc thực hiện trong thời gian bảo hành là: trồng thay thế những cây xanh 
bị sâu bệnh, hư hại; cây còi cọc, kém phát triển; cây chết khô. 

Điều 11. Lập hồ sơ quản lý cây xanh công cộng 

1. Thống kê về số lượng, chất lượng, đánh số cây, lập hồ sơ cho từng tuyến phố, 
khu vực sở hữu công cộng. Hàng năm, tiến hành rà soát, lập báo cáo về hiện trạng cây 
xanh công cộng (số lượng, chất lượng, chủng loài, phân loại cây, diện tích cây xanh 
công cộng, diện tích cây xanh đường phố, diện tích cây xanh đường phố bình quân đầu 
người), số lượng và kích thước cây trồng mới, cây chặt hạ.  

2. Đối với cây cổ thụ, cây được bảo tồn, ngoài việc thực hiện thống kê, phân loại, 
đánh số, cần phải treo biển tên và lập hồ sơ cho từng cây để phục vụ cho công tác bảo 
tồn, quản lý, đảm bảo về mỹ thuật, an toàn khi chăm sóc. 

3. Xác định cây nguy hiểm để lập hồ sơ theo dõi tình trạng phát triển và có kế 
hoạch thay thế kịp thời. 

4. Hồ sơ cây xanh được cập nhật vào phần mềm quản lý cây xanh. 
Điều 12. Trách nhiệm phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến cây 

xanh công cộng 

1. Các chủ đầu tư, trước khi thiết kế xây dựng, cải tạo công trình ngầm, trên mặt 
đất, trên không trong khu vực có cây xanh công cộng hiện hữu phải thỏa thuận với Sở 
Xây dựng các giải pháp cụ thể về bảo vệ cây xanh để đảm bảo sự phát triển ổn định 
của cây xanh. 

2. Khi thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng duy trì các công trình khác 
có liên quan đến việc bảo vệ, chặt hạ, di dời, trồng mới cây xanh công cộng trong khu 
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vực thì chủ đầu tư công trình phải thông báo cho đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công 
cộng biết để giám sát thực hiện. Đơn vị thi công công trình có trách nhiệm bảo vệ cây 
xanh công cộng hiện có trong và xung quanh khu vực công trường. Việc chặt hạ, di 
dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng tại khu vực thi công phải tuân thủ 
các quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Quy định này. 

3. Khi trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng có 
ảnh hưởng đến các công trình khác nằm trong khu vực thì đơn vị thi công cây xanh 
phải thông báo cho chủ quản lý các công trình có liên quan để phối hợp giải quyết. 

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng, cải tạo công trình, có liên quan đến việc chặt 
hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng trong khu vực phải lấy ý 
kiến thoả thuận bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi cấp phép. 

5. Trường hợp các bên liên quan không tự thoả thuận được thì yêu cầu cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết và triển khai thực hiện theo quyết định của 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

6. Khi xây dựng, cải tạo công trình có liên quan đến chặt hạ, di dời, chặt nhánh, 
tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng trong khu vực thì phải đưa chi phí của công tác 
này vào kinh phí dự án. 

Điều 13. Trách nhiệm bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng 

         1. Cây xanh công cộng phải được giữ gìn, bảo vệ và kiểm tra thường xuyên. 
 2. Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm: 
a) Chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ cây xanh công cộng; 
b) Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo với đơn vị trực tiếp quản lý cây 

xanh công cộng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền địa 
phương sở tại khi phát hiện các hiện tượng mất an toàn của cây, các hành vi vi phạm 
quy định về bảo vệ cây xanh công cộng. 

 3. Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng có trách nhiệm bảo vệ, phối hợp 
bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng được giao quản lý. 

 4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân 
các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện các quy định 
của pháp luật về bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn. 
 



110 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012  

Mục 2 
TRỒNG, CHĂM SÓC CÂY XANH CÔNG CỘNG 

Điều 14. Nguyên tắc trồng cây xanh công cộng  
1. Cây xanh bóng mát trồng trên vỉa hè: 
a) Không trồng quá nhiều loài cây trên một tuyến phố: các tuyến đường có chiều 

dài dưới 2 km chỉ trồng tối đa 2 loài cây; tuyến đường dài trên 2 km có thể trồng từ 1 
đến 3 loài cây hoặc theo từng cung đoạn đường. Ngoài ra, tại những khu vực công trình 
có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan đô thị (không phải là nhà ở tư nhân) thì có thể 
xem xét cho phép trồng loài cây khác, có giá trị thẩm mỹ cao, nhưng phải đảm bảo các 
yêu cầu về cây trồng được quy định tại Điều 15 Quy định này; 

b) Các tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3 m đến dưới 5 m, có thể chọn trồng các cây 
loại 1 theo quy định phân loại cây đô thị (tham khảo Phụ lục I của Quy định này); 

c) Các tuyến đường lớn có vỉa hè rộng từ 5 m trở lên, có thể chọn trồng các cây 
loại 2 hoặc loại 3 theo quy định phân loại cây đô thị (tham khảo Phụ lục I của Quy định 
này); 

d) Đối với những tuyến đường vỉa hè dưới 3 m, đường cải tạo, bị khống chế về 
mặt bằng và không gian thì cần tận dụng những cây xanh hiện có, đặc biệt là những loài 
cây quý hiếm, lâu năm. Tùy điều kiện cụ thể có thể giảm bớt cây xanh, chỉ trồng tại 
những vị trí thưa công trình, ít vướng và không gây hư hại các công trình sẵn có, nên 
trồng các loài cây có chiều cao trưởng thành không quá 10 m hoặc trồng cây dây leo 
theo trụ, trên các giàn thép vững chắc tại những vị trí phù hợp;  

e) Tuỳ theo loại cây, khoảng cách giữa hai cây trồng trên đường phố theo quy 
định tại Phụ lục I của Quy định này. Vị trí trồng cây bố trí theo đường ranh giới giữa 
hai nhà, tránh trồng giữa cổng hoặc trước chính diện nhà dân đối với những đường phố 
có chiều rộng vỉa hè dưới 5 m; 

g) Khoảng cách tối thiểu giữa cây trồng đến họng cứu hoả là 2 m; đến mép ngoài 
mương thoát nước, rãnh thoát nước, miệng hố ga, ống cấp nước, ống thoát nước, dây 
cáp điện, trụ điện chiếu sáng là 1 m; cách các góc phố 5 m – 8 m tính từ điểm vỉa hè 
giao nhau gần nhất, không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông; 

h) Khoảng cách tối thiểu giữa cây trồng đến mép ngoài bó vỉa hè theo quy định tại 
Phụ lục I của Quy định này; 

i) Trồng cây xanh không che khuất biển báo hiệu đường bộ và đèn tín hiệu giao 
thông; 

k) Cây xanh được trồng dưới đường dây điện phải đảm bảo hành lang an toàn lưới 
điện theo quy định của pháp luật về điện lực. 

2. Cây xanh trồng trên dải phân cách: 
a) Dải phân cách có bề rộng dưới 2 m, chỉ có thể trồng cỏ, các loài cây cảnh, cây 

bụi thấp dưới 1 m và phải thường xuyên cắt tỉa cành để đảm bảo an toàn giao thông;  
b) Dải phân cách có bề rộng 2 m trở lên, có thể trồng các loài cây xanh bóng mát 

thân thẳng có chiều cao và bề rộng tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông 
(chiều cao phân cành tối thiểu từ 4 m trở lên);  
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c) Trồng cây cách điểm đầu của dải phân cách, đoạn qua lại giữa hai dải phân cách 
khoảng 3 m – 5 m để đảm bảo an toàn giao thông.  

3. Tại các đảo giao thông, có thể trồng cỏ, hoa, cây bụi, tạo thành mảng xanh, tăng 
vẻ mỹ quan đô thị. Việc bố trí các loài cây xanh phải tuân thủ các quy định về bảo đảm 
an toàn giao thông. 

4. Có thể trồng cây dây leo ở các thành cầu, mố, trụ cầu để tạo thêm mảng xanh 
trên đường phố. 

5. Cây xanh trồng trong các công viên, vườn hoa, vườn dạo, đài tưởng niệm: 
a) Có bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt; 
b) Trồng nhiều loài cây, loài hoa; trồng nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây bụi 

và cỏ, mặt nước; sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với 
mặt nước, cây với công trình và xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hoà, vừa có tính 
tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên; 

c) Khi tiến hành trồng cây, cần lưu ý khoảng cách giữa cây trồng với các công 
trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực như: Cây bụi, cây thân gỗ cách tường nhà và công 
trình từ 2 m đến 5 m, cách đường tàu điện từ 3 m đến 5 m, cách vỉa hè và đường từ 1,5 
m đến 2 m, cách giới hạn mạng điện 4 m, cách các mạng đường ống ngầm từ 1 m đến 
2 m. 

Điều 15. Yêu cầu về cây trồng 
1. Phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, 

đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan. 
2. Không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.  
3. Không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến các công trình lắp đặt ngầm, trên mặt đất 

cũng như trên không (giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, cung cấp 
năng lượng, chiếu sáng công cộng, viễn thông và các công trình khác); bảo vệ công 
trình hai bên đường, và các công trình công cộng khác.  

4. Không trồng những loài cây tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng có hại 
làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, cây có gai sắc nhọn, cây dễ gãy, đổ, gây nguy hiểm 
cho người, phương tiện và các công trình công cộng khác. 

5. Phù hợp với quy hoạch được duyệt về chủng loài, tiêu chuẩn kỹ thuật cây trồng; 
phù hợp với các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

6. Cây xanh trồng trong các công viên, vườn hoa, vườn dạo, ngoài việc đảm bảo 
các yếu tố trên, còn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; 
b) Cây thân đẹp, dáng đẹp; 
c) Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; 
d) Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành; cây có giai đoạn rụng lá trơ 

cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; 
e) Cây có lá, hoa màu sắc phong phú theo mùa. 
Điều 16. Tiêu chuẩn cây trồng, cách thức trồng cây xanh bóng mát 
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1. Cây xanh tốt, thân thẳng, tán cân đối, không cụt ngọn chính, còn nguyên rễ cọc 
(rễ cái, rễ trụ), không sâu bệnh, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

2. Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 2 m và đường kính thân cây tại chiều cao 
tiêu chuẩn tối thiểu 4 cm (đối với cây tiểu mộc); cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 3 
m và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn tối thiểu 5 cm (đối với cây trung 
mộc và đại mộc). 

3. Bầu rễ không bị vỡ, kích thước bầu rễ tối thiểu 40 cm x 40 cm x 40 cm.  
4. Công tác trồng cây phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật; khi trồng cây phải cắt 

dây buộc bầu rễ; phải loại bỏ tất cả xà bần, rác bẩn, phế liệu xây dựng, bê tông, nhựa 
đường, cát, đá ra khỏi hố trồng cây trước khi trồng. 

5. Cây mới trồng phải được chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng. Cọc chống 
cây xanh, tuân thủ theo mẫu sau: 

- Mẫu 1: 03 cọc chống Phi lao (chiều cao 2,5m; đường kính 60mm); 03 thanh 
giằng ngang bằng gỗ (30mm-50mm), dài 0,5m; liên kết giữa thanh giằng ngang và cọc 
chống bằng đinh hoặc dây nilon đối với mẫu cọc cây xanh trong công viên, vườn hoa, 
dải phân cách (không có bo viền hố trồng cây). 

- Mẫu 2: 04 cọc chống Phi lao (chiều cao 2,5m; đường kính 60mm); 04 thanh 
giằng ngang bằng gỗ (30mm-50mm), dài 0,5m; liên kết giữa thanh giằng ngang và cọc 
chống bằng đinh hoặc dây nilon đối với mẫu cọc cây xanh bóng mát vỉa hè (hiện nay 
đa số bo viền hố trồng cây có hình vuông). 

6. Kích thước hố trồng cây hình vuông tối thiểu 1 m x 1 m hoặc hình tròn đường 
kính tối thiểu 1 m, và kích thước tương ứng tối đa không quá 1,5 m.  

7. Cây trồng trên vỉa hè phải được lắp đặt bo viền hố trồng cây. Bo viền hố trồng 
cây có kích thước, kiểu dáng, kết cấu được sử dụng thống nhất trên cùng một tuyến 
phố, trên từng cung hay đoạn đường và đảm bảo mỹ quan đô thị.  

8. Trong điều kiện cho phép, hố trồng cây có thể đúc bằng bê tông xi măng với 
kích thước tối thiểu 1 m x 1 m x 1 m, tối đa không quá 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m, để hạn 
chế rễ cây phát triển trên mặt đất và sang ngang làm hư hỏng các công trình trong khu 
vực. 

Điều 17. Công tác trồng, chăm sóc cây xanh công cộng  
1. Công tác trồng cây xanh: 
a) Trồng mới cây xanh theo quy hoạch chủng loài cây xanh đường phố được phê 

duyệt, và theo các dự án được phê duyệt; 
b) Trồng thay thế cây xanh già cỗi, mục ruỗng, cây bị sâu bệnh không có khả năng 

điều trị, cây chết khô, cây có nguy cơ ngã đổ, cây còi cọc, kém phát triển. 
2. Công tác chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh: 
a) Chăm sóc, duy trì cây xanh bóng mát mới trồng và cây xanh bóng mát các loại: 
- Tưới nước, bón phân, kiểm tra xử lý cây sâu bệnh, vệ sinh hố trồng cây và phá 

vỡ lớp đất mặt để nước dễ thấm vào đất; 
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- Chống sửa cây nghiêng, tạo dáng cho cây, tẩy chồi thân, mé tỉa cành nhánh, lấy 
cành khô, gỡ phụ sinh, nâng cao vòm lá và khống chế chiều cao để đảm bảo mỹ quan 
đô thị và an toàn; 

- Quét vôi gốc cây; chặt hạ cây già cỗi, mục rỗng, sâu bệnh, cây chết khô, cây có 
nguy cơ ngã đổ; giải tỏa cây ngã đổ, cành cây gãy và vận chuyển rác cây xanh đến bãi 
đổ theo quy định;  

- Cập nhật hiện trạng cây xanh bóng mát các loại và lập hồ sơ quản lý cây; 
- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ cây xanh; kiểm tra phát hiện cây hư 

hại, mục rỗng, có nguy cơ ngã đổ, gây ảnh hưởng đối với an toàn công trình trong khu 
vực, an toàn điện và an toàn giao thông để có biện pháp xử lý kịp thời. 

b) Chăm sóc, duy trì thảm cỏ, thảm hoa, cây hàng rào, cây đường viền, cây cảnh 
các loại trong công viên, vườn hoa, vườn dạo, đài tưởng niệm, quảng trường, đảo giao 
thông, dải phân cách: 

- Tưới nước, bón phân, nhổ cỏ tạp, phun thuốc trừ sâu; 
- Phát thảm cỏ, xén lề cỏ; cắt tỉa cây tạo hình, cây hàng rào, cây đường viền; chăm 

sóc cây ra hoa; 
- Trồng giặm, trồng thay thế thảm cỏ, thảm hoa, cây hàng rào, cây đường viền, 

cây cảnh bị chết, sâu bệnh, còi cọc; 
- Vệ sinh thảm cỏ, bồn hoa. 
3. Cắt tỉa định kỳ cây xanh: 
a) Cắt tỉa cây chưa trưởng thành (cây non): 
Cắt tỉa cây sớm để tăng tuổi thọ của cây và hiệu quả chi phí, cây sẽ được an toàn 

hơn và ít bị gẫy cành. Cây non nên được cắt tỉa vào năm thứ 2 sau khi trồng để tăng 
cấu trúc của cây và cắt tỉa đều đặn những năm sau đó. 

b)  Cắt tỉa cây trưởng thành: 
- Hàng năm, cây xanh phải được cắt tỉa đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm tạo dáng cây, 

làm cho cây phát triển nhanh hơn và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; 
- Thời gian cắt tỉa: trung bình 2 lần/năm, đặc biệt trước mùa mưa bão (trừ trường 

hợp vì lý do an toàn). 
c) Sau khi cắt tỉa cành cây phải bôi thuốc, sơn vết cắt để thân cây khỏi bị nấm, sâu 

bệnh. 
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Mục 3 
CHẶT HẠ, DI DỜI, CHẶT NHÁNH, TỈA CÀNH, CHẶT RỄ  

CÂY XANH CÔNG CỘNG 
Điều 18. Điều kiện chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công 

cộng 
1. Cây xanh đã chết, đã bị đổ, gãy hoặc có nguy cơ gãy, đổ gây nguy hiểm. 
2. Cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn. 

   3. Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 
4. Các trường hợp khác theo nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân. 

Điều 19. Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây 
xanh công cộng 

1. Các trường hợp phải có Giấy phép:  
a) Trồng mới, trồng thay thế cây xanh công cộng;  
b) Chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng sau đây: 
- Cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn; 
- Cây xanh trồng trên đường phố, ở các khu vực sở hữu công cộng. 
2. Các trường hợp được miễn Giấy phép: 
a) Trồng mới, trồng thay thế cây xanh công cộng theo hồ sơ thiết kế đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 
b) Trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng do đơn 

vị trực tiếp quản lý cây xanh thực hiện trong phạm vi quản lý, chăm sóc, duy trì thường 
xuyên của mình (trừ trường hợp cây cổ thụ, cây cần bảo tồn). Trước khi thực hiện chặt 
hạ, di dời phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Xây dựng; 

c) Cây xanh cần chặt hạ ngay do tình thế khẩn cấp, do thiên tai hoặc đã bị chết, bị 
đổ, gãy hoặc có nguy cơ gãy, đổ gây nguy hiểm. Trước khi chặt hạ, đơn vị trực tiếp 
quản lý cây xanh phải có biên bản và ảnh chụp hiện trạng cây xanh, sau khi chặt hạ 
phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Xây dựng chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ 
ngày thực hiện xong; 

d) Cây xanh nằm trong khu vực có dự án xây dựng công trình đã có ý kiến chấp 
thuận bằng văn bản cho phép chặt hạ, di dời, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh của 
Sở Xây dựng. 
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Mục 4 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP 

Điều 20. Trình tự, thủ tục cấp phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa 
cành, chặt rễ cây xanh công cộng 

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng trong việc trồng, chặt hạ, di dời, 
chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng được quy định tại khoản 1 Điều 19 
Quy định này phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục sau: 

a) Hồ sơ gồm có: 
- Đơn theo mẫu tại Phụ lục II của Quy định này (hoặc công văn có nội dung tương 

tự) đề nghị được phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công 
cộng; 

- Bản vẽ mặt bằng hiện trạng thể hiện vị trí cây xanh công cộng đề nghị chặt hạ, 
di dời (trong trường hợp công trình xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng 
đến cây xanh hiện hữu cần phải chặt hạ hoặc di dời); 

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh công cộng cần chặt hạ, di dời. 
b) Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, xem xét và giải quyết. 
2. Thời gian kiểm tra, xem xét, giải quyết cấp Giấy phép tối đa không quá 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.  Đối với trường hợp cây cổ 
thụ, cây được bảo tồn, cây trồng khác chủng loài đã được quy hoạch trên cùng tuyến 
đường tại những khu vực công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan đô thị 
(không phải là nhà ở tư nhân), phải có ý kiến của UBND thành phố trước khi cấp phép 
thì thời gian tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy phép biết. 

3. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
ký hợp đồng với đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh để thực hiện theo đúng quy trình kỹ 
thuật.  

4. Chi phí cho việc thực hiện trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 
cây xanh công cộng và chi phí cho việc hoàn trả nguyên trạng vỉa hè (nếu có) do tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu chịu trách nhiệm chi trả. 

5. Đối với trường hợp trồng thay thế hoặc di dời cây xanh, ngoài chi phí nêu trên, 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ để cây xanh 
sau khi trồng hoặc di dời sớm phát triển ổn định. Trường hợp cây xanh sau khi trồng 
hoặc di dời mà bị chết do không được chăm sóc, bảo vệ thì phải trồng lại bằng một cây 
xanh khác có cùng chủng loài và kích thước với cây đã bị chết. 

Điều 21. Thực hiện trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây 
xanh công cộng 
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1. Thời gian thực hiện việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt rễ cây xanh không quá 30 
ngày và thời gian thực hiện việc chặt nhánh, tỉa cành cây xanh không quá 15 ngày kể 
từ ngày được cấp Giấy phép. 

2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa thực hiện công việc thì 
Giấy phép không còn giá trị. 

3. Đối với việc chặt hạ, di dời cây xanh phục vụ các công trình, dự án thì việc chặt 
hạ, di dời cây xanh được thực hiện theo tiến độ công trình, dự án. 

4. Việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh phải bảo đảm 
quy trình kỹ thuật, an toàn cho người và tài sản. 

5. Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh được giao nhiệm vụ trồng, chặt hạ, di dời, 
chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh phải tuân thủ đúng quy định tại Điều này. 

Điều 22. Thẩm quyền cấp Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, chặt 
rễ, tỉa cành cây xanh công cộng 

1. Sở Xây dựng cấp các loại Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, 
chặt rễ cây xanh công cộng trên các tuyến đường và các khu vực sở hữu công cộng trên 
địa bàn thành phố (mẫu Giấy phép được quy định tại Phụ lục III của Quy định này). 

2. Đối với việc chặt hạ, di dời cây xanh công cộng thuộc chủng loài cây cổ thụ, 
cây được bảo tồn, cây trồng khác chủng loài đã được quy hoạch trên cùng tuyến đường 
tại những khu vực công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan đô thị (không phải 
là nhà ở tư nhân), phải được sự đồng ý của UBND thành phố trước khi tiến hành cấp 
Giấy phép. 
 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Điều 23.  Sở Xây dựng 
1. Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cây 

xanh công cộng trên địa bàn thành phố. 
2. Tham mưu cho UBND thành phố về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch đô thị đã được 
duyệt. 

3. Xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt Đề án Phát triển cây xanh đô thị 
(trong đó đặc biệt lưu ý phát triển cây xanh công cộng) trên địa bàn thành phố theo 
từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng và cảnh quan trên 
từng tuyến đường, khu vực.  

4. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển cây xanh công cộng trên cơ 
sở Đề án Phát triển cây xanh đô thị và Đề án Quy hoạch đô thị của thành phố đã được 
duyệt. 
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5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện xây 
dựng và trình UBND thành phố ban hành các văn bản quy định về quản lý cây xanh 
công cộng; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích toàn xã hội tham 
gia chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh công cộng. 

6. Nhận bàn giao các công trình trồng mới, cải tạo, chỉnh trang cây xanh công 
cộng trên địa bàn thành phố từ các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và giao nhiệm 
vụ cho đơn vị chức năng trực thuộc là Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng để trực 
tiếp quản lý và duy trì. 

7. Chịu trách nhiệm phân công cụ thể phạm vi, nhiệm vụ quản lý và duy trì cây 
xanh công cộng cho Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng. Chỉ đạo, hướng dẫn, 
kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn.  

8. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi 
vi phạm về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố. 

9. Giải quyết kịp thời việc chặt hạ, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh công cộng có 
nguy cơ ngã đổ (cây sâu bệnh, rỗng ruột không còn khả năng phát triển) để bảo vệ an 
toàn cho người và tài sản. 

10. Cấp các loại Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây 
xanh công cộng trên địa bàn thành phố theo yêu cầu chính đáng của các tổ chức, cá 
nhân đúng quy định.  

11. Tổ chức lập, trình UBND thành phố ban hành danh mục cây cổ thụ, cây cần 
bảo tồn, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế, cây nguy hiểm cần phải thay thế.   

12. Tổng hợp các dữ liệu về cây xanh công cộng; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá 
việc quản lý cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố và định kỳ hàng năm báo cáo 
UBND thành phố và Bộ Xây dựng. 

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện xây 
dựng và trình UBND thành phố về lộ trình phân cấp quản lý cây xanh công cộng cho 
các quận, huyện, và Đề án Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng 
theo lộ trình, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. 

14. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và chính quyền địa phương 
thực hiện việc di thực, du nhập, nhân giống các loại cây xanh, hoa kiểng đẹp có nguồn 
gốc từ các địa phương khác.  

15. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các ngành chức năng xây 
dựng Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ cây xanh công 
cộng trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố ban hành. 

Điều 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
1. Phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND 

thành phố ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể nhằm khuyến khích xã hội tham gia 
bảo vệ và phát triển cây xanh công cộng. 
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2. Bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố cho công tác đầu tư, phát triển 
hệ thống cây xanh công cộng, trình UBND thành phố phê duyệt. 

Điều 25. Sở Tài chính 
Hàng năm, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố 

cân đối bố trí đủ dự toán kinh phí cho công tác quản lý, chăm sóc, duy trì hệ thống cây 
xanh công cộng trên địa bàn thành phố theo quy định. 

Điều 26. Sở Giao thông vận tải 
1. Trong công tác thẩm định, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

hồ sơ thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn 
vị điều hành dự án phối hợp với đơn vị tư vấn trong công tác lập hồ sơ thiết kế xây 
dựng công trình phải sắp xếp, bố trí quỹ đất dành cho cây xanh công cộng theo quy 
định hiện hành và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. 

2. Khi cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo các công trình trên vỉa hè, trên dải phân 
cách, đảo giao thông có liên quan đến việc chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 
cây xanh công cộng  phải lấy ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở Xây dựng trước 
khi tiến hành cấp phép. Đồng thời gửi cho đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng 
một Giấy phép xây dựng để theo dõi, giám sát công tác bảo vệ, hoàn trả cây xanh. 

Điều 27. Ủy ban nhân dân các quận, huyện  
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này để nhân dân biết và thực hiện. 

Giáo dục, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc và phát 
triển cây xanh công cộng; giám sát việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt 
rễ cây xanh công cộng theo quy định. 

2. Chỉ đạo các lực lượng có chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý, bảo 
vệ cây xanh công cộng trên địa bàn. 

3. Chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và đơn vị 
trực tiếp quản lý cây xanh công cộng để điều tra, xử lý đúng quy định của pháp luật 
các hành vi vi phạm về bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn. 

4. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành 
phố về việc thường xuyên để xảy ra tình trạng phá hoại, trộm cắp cây xanh công cộng 
trên địa bàn.  

5. Quản lý địa bàn không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép các vị 
trí đã được quy hoạch bố trí cây xanh công cộng. 

6. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND 
thành phố ban hành các văn bản có liên quan đến quản lý hệ thống cây xanh công cộng 
như: Quy định về quản lý cây xanh; các cơ chế, chính sách ưu đãi để phát triển cây 
xanh; Đề án Phát triển cây xanh đô thị từng giai đoạn; công tác di thực, du nhập, nhân 
giống cây xanh, hoa kiểng đẹp; lộ trình phân cấp quản lý cây xanh cho các quận, huyện; 
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Đề án Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng theo lộ trình và triển 
khai thực hiện trên địa bàn sau khi được UBND thành phố phê duyệt. 

7. Phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành chức năng xây dựng Quy chế phối hợp 
xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn thành 
phố, trình UBND thành phố ban hành. 

Điều 28. Ủy ban nhân dân các phường, xã  
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này để nhân dân biết và thực hiện. 

Giáo dục, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc và phát 
triển cây xanh công cộng; giám sát việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt 
rễ cây xanh công cộng theo đúng quy định. 

2. Chỉ đạo các lực lượng có chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý, bảo 
vệ cây xanh công cộng trên địa bàn. 

3. Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công 
cộng để điều tra, xử lý đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về bảo vệ cây 
xanh công cộng trên địa bàn. 

4. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các 
quận, huyện về việc thường xuyên để xảy ra tình trạng phá hoại, trộm cắp cây xanh 
công cộng trên địa bàn.  

5. Quản lý địa bàn không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép các vị 
trí đã được quy hoạch bố trí cây xanh công cộng. 

6. Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Đề 
án Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn theo lộ trình sau khi được UBND 
thành phố phê duyệt. 

Điều 29. Các tổ chức, Hội, Đoàn thể 
1. Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp 
luật về quản lý hệ thống cây xanh công cộng. Kịp thời phát hiện, biểu dương những 
điểm sáng, gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành 
vi vi phạm về quản lý và bảo vệ cây xanh công cộng nhằm từng bước nâng cao nhận 
thức cho nhân dân về việc chăm sóc và phát triển cây xanh công cộng trên địa bàn 
thành phố.  

2. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp vận động nhân dân thực hiện 
phong trào Nhà nước và nhân dân cùng chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh công 
cộng. 

3. Khuyến khích việc tham gia ký kết hợp đồng với đơn vị trực tiếp quản lý cây 
xanh công cộng để thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng.  
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4. Tham gia giám sát việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây 
xanh công cộng của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng 
và thông báo kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền về những hành vi có dấu hiệu sai 
phạm. 

Điều 30.  Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng 
1. Trực tiếp tổ chức quản lý, duy trì và phát triển cây xanh công cộng được giao 

quản lý theo đúng các quy định tại Quy định này và các quy trình, quy phạm kỹ thuật 
có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.   

2. Nghiên cứu, tổ chức sản xuất và thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc ươm, 
trồng, chăm sóc các loại cây xanh, hoa kiểng, cỏ trang trí phục vụ cho hoạt động sản 
xuất của đơn vị và cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

3. Hàng năm, lập kế hoạch về công tác quản lý, chăm sóc, duy trì cây xanh công 
cộng được giao quản lý, báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra trình UBND thành phố phê 
duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng để có biện 
pháp chăm sóc hoặc thay thế kịp thời.  

4. Hàng năm, lập kế hoạch đầu tư cải tạo, chỉnh trang, phát triển cây xanh công 
cộng ( đặc biệt  là cây xanh trên đường phố, cây xanh tại các khu dân cư tập trung theo 
quy hoạch đã được duyệt), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai 
thực hiện.  

5. Trực tiếp nhận hồ sơ đề nghị trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 
cây xanh công cộng tại các khu vực, các tuyến đường được giao quản lý theo yêu cầu 
chính đáng của các tổ chức, cá nhân và kiểm tra, đề xuất Sở Xây dựng xem xét, giải 
quyết theo thẩm quyền trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

6. Thực hiện việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh công cộng 
được giao quản lý, theo kế hoạch hàng năm được duyệt (đặc biệt là trước và trong mùa 
lụt bão) hoặc theo hợp đồng đã ký với các tổ chức, cá nhân sau khi được cơ quan có 
thẩm quyền cho phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công 
cộng. Trước khi triển khai việc chặt hạ, di dời cây xanh phải thông báo bằng văn bản 
cho chính quyền địa phương sở tại.  

7. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát hệ thống cây xanh công cộng được giao quản 
lý để phát hiện, xử lý kịp thời các cây xanh bị hư hại, các ảnh hưởng của cây xanh đối 
với an toàn công trình trong khu vực, an toàn điện và an toàn giao thông, các hành vi 
vi phạm về bảo vệ cây xanh công cộng, và chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm 
quyền xử lý theo quy định. 

8. Lập hồ sơ quản lý cây xanh theo thẩm quyền, đúng với quy định tại Điều 11 
Quy định này. Hàng năm, lập báo cáo về hiện trạng cây xanh công cộng được giao 
quản lý, gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành phố.  
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9. Tham mưu cho Sở Xây dựng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đề xuất 
trồng những chủng loài cây xanh, cỏ, hoa phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu 
và cảnh quan chung của thành phố; đồng thời, thực hiện việc di thực, du nhập, gieo 
ươm, nhân giống các loại cây xanh, hoa kiểng đẹp có nguồn gốc từ các địa phương 
khác để áp dụng tại thành phố. 

10. Tham mưu cho Sở Xây dựng trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các 
đề án sau khi được phê duyệt: Lộ trình phân cấp quản lý cây xanh công cộng cho quận, 
huyện; Đề án Phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố từng giai đoạn; Đề án 
Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng theo lộ trình. 

11. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng chăm 
sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh công cộng. Tổ chức hướng dẫn địa phương, cơ quan, 
đơn vị, cá nhân trồng, phát triển cây xanh theo quy hoạch được duyệt. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở 
Xây dựng giao. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 31. Khen thưởng 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành Quy định về quản lý hệ 

thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố được khen thưởng theo quy định.  

Điều 32. Xử lý vi phạm 
1. Tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm Quy định về quản lý hệ thống cây xanh 

công cộng trên địa bàn thành phố thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
theo quy định. 

2. Trường hợp do vi phạm mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước, tổ chức, 
cá nhân thì phải bồi thường theo quy định. 

Điều 33. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề 
nghị các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Xây dựng 
để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./. 
                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                                                       CHỦ TỊCH  
                                                                               
                                                                                     Văn Hữu Chiến 
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PHỤ  LỤC I  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2012/QĐ-UBND ngày 15  tháng5 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Bảng phân loại cây xanh công cộng (cây bóng mát) và các chỉ tiêu kỹ thuật 
 

STT Phân loại cây Chiều cao cây 
trưởng thành 

Khoảng cách 
trồng cây 

Khoảng cách tối 
thiểu từ tim cây 
trồng đến mép 
ngoài bó vỉa hè 

Chiều rộng 
vỉa hè Loài cây có thể trồng 

1 Cây loại 1  
(cây tiểu mộc) 

£ 10 m Từ  4 m đến 8 m 0,6 m Từ 3 m đến 
dưới 5 m 

Muồng hoa vàng, Bằng lăng, 
Móng bò, Sưa… 

2 Cây loại 2  
(cây trung mộc) 

>10 m đến 15 m Từ 6 m đến 12 m 0,8 m ≥ 5 m 
Lim xẹt (Muồng Kim phượng), 
Lộc vừng, Muồng hoa đào, 
Phượng vỹ... 

3 Cây loại 3  
(cây đại mộc) 

>15 m Từ 9 m đến 15 m 1 m > 5 m 
Muồng tím, Muồng đen, Sao 
đen, Sấu, Xà cừ, Dầu rái, Giáng 
hương... 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BẢN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 2550/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm 
nhìn đến năm 2020” 

 
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 Kết luận số 01-KL/TU ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ thành phố (Hội nghị lần thứ sáu, Khóa XX) về thực hiện Đề án “Phát triển 
dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố và Viện trưởng Viện 
nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tại Tờ trình số 96/TTr-NCKT ngày 28 
tháng 3 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, 

tầm nhìn đến năm 2020”, với các nội dung chính sau: 

I. Mục tiêu của Đề án 
1. Mục tiêu tổng quát 

a) Mục tiêu phát triển đến năm 2015 
Phát triển dịch vụ theo hướng chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn; Phù hợp 

với WTO, BTA; Tập trung và thứ tự ưu tiên phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm 
năng góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ của thành phố phát triển nhanh và bền vững; 
Đưa Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm dịch vụ của khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên và cả nước. 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ giai đoạn 2011-2015 là 16-
17%/năm; tỷ trọng GDP của khu vực dịch vụ đến năm 2015 chiếm trên 54,2% trong 
tổng GDP thành phố. 

b) Tầm nhìn đến năm 2020 
Đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành một trung tâm dịch vụ lớn; là trung tâm du 

lịch, phân phối, CNTT - truyền thông, tài chính - ngân hàng và logistic của khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên, cả nước, cũng như của khu vực ASEAN; đồng thời là một 
trong những trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, khoa học 
công nghệ cao, thể thao lớn; tiếp cận và đạt trình độ hiện đại, đảm bảo hội nhập quốc 
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tế và khu vực, tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Phát triển Du lịch 
- Tập trung phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, có 

trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch của khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên, cả nước, khu vực ASEAN và thế giới; 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực khách sạn, nhà hàng đạt 
18%/năm. Số lượt khách đến với Đà Nẵng năm 2015 đạt khoảng 4 triệu lượt khách, 
tốc độ tăng trung bình hàng năm giai đoạn 2011-2015 khoảng 18%/năm. Trong đó, 
khách quốc tế khoảng 1 triệu lượt khách; khách nội địa khoảng 3 triệu lượt khách. Số 
ngày khách lưu trú bình quân đạt 2,2 ngày. Doanh thu ngành du lịch đến năm 2015 
chiếm 9,9% tổng giá trị dịch vụ. Số phòng khách sạn phục vụ lưu trú đến năm 2015 là 
16.900 phòng, trong đó tổng số phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao năm 2015 là 9.600 
phòng. 

b) Phát triển Thương mại 
- Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm phân phối lưu chuyển 

hàng hóa bán buôn và bán lẻ của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 
- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực thương mại giai đoạn 2011-

2015 đạt 12,2%/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng 
hóa và dịch vụ là 20,5 %/năm. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
bình quân thời kỳ 2011-2015 là 16-17%/năm. 

c) Phát triển Công nghệ cao, thông tin, truyền thông 
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao, thông tin, 

truyền thông đạt 23,5%/năm và tốc độ đổi mới công nghệ trung bình đạt 20-30%/năm. 
Hoàn thành bước đầu hạ tầng và đưa vào khai thác Khu Công nghệ cao, khu công nghệ 
thông tin tập trung thành phố.  

d) Phát triển Logistics 
- Hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics tại miền Trung, lấy thành phố Đà 

Nẵng là trung tâm Logistics. Trong đó các nhà giao nhận, vận tải sử dụng Cảng Đà 
Nẵng như là Cảng cửa ngõ của chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics vào các nước ASEAN 
và châu Á - Thái Bình Dương; 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ban đầu cho chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics; 
- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của lĩnh vực Logistics là 

14,5%/năm.  
e) Phát triển dịch vụ Tài chính, Ngân hàng 
- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành tài chính, tín dụng là 16%/năm. Tốc 

độ tăng trưởng phương tiện thanh toán 20-25%/năm; tốc độ tăng vốn huy động 20-
25%/năm. Tỷ lệ nguồn vốn trung dài hạn/nguồn vốn huy động 30-35%; tốc độ tăng dư 
nợ cho vay 20-25%/năm. Tín dụng trung, dài hạn duy trì ở mức 40% tổng dư nợ; 100% 
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tổ chức tín dụng kinh doanh có hiệu quả. 
- Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm của dịch vụ bảo hiểm là 15%, trong đó: 

phi nhân thọ 17%/năm, nhân thọ 12%/năm. Đầu tư vốn nhàn rỗi cho nền kinh tế thành 
phố tăng trung bình 20%/năm. 

g) Phát triển Giáo dục, đào tạo 
Phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo để thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm 

giáo dục, đào tạo chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước. Phấn đấu tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân là 16,5%/năm giai đoạn 2011-2015. Phát triển thêm các 
trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề đạt chuẩn quốc gia.  

h) Phát triển Y tế 
Tập trung đầu tư để Đà Nẵng từng bước trở thành 01 trong 04 trung tâm y tế 

chuyên sâu của cả nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực y tế đạt 
11%/năm. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2011-2015 
1. Phát triển Du lịch 
- Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất du lịch; liên kết, đa dạng hóa hệ 

thống các tuyến, tour, điểm, khu du lịch; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ vui chơi 
giải trí chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế; 

- Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện và định chế tổ chức 
sự kiện quốc tế định kỳ; 

- Xây dựng, phát triển, khai thác và quảng bá du lịch Đà Nẵng là điểm đi, đến, 
mua sắm, lưu trú, tính văn minh hóa và tiện ích trong chuỗi di sản thế giới của khu vực 
Miền Trung và Hành lang kinh tế Đông Tây; 

- Tập trung khai thác loại hình du lịch mà Đà Nẵng có thế mạnh như du lịch núi, 
sông, biển, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch MICE… 

- Phát triển du lịch biển tập trung tại cả ba khu vực: Non Nước - Ngũ Hành Sơn 
- Bắc Mỹ An; Mỹ Khê - Sơn Trà; Xuân Thiều - Nam Ô - Hải Vân; sớm triển khai Khu 
du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân và bán đảo Sơn Trà.  

- Tập trung đầu tư, xây dựng Khu du lịch Bà Nà và vùng phụ cận trở thành khu 
nghỉ dưỡng núi đặc trưng, riêng có của thành phố. Bên cạnh đó, quy hoạch và đầu tư 
phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch tại bán đảo Sơn Trà; phát triển thành điểm đến hấp 
dẫn và thu hút khách du lịch; 

- Phát triển du lịch văn hóa trên cơ sở khai thác hiệu quả các điểm văn hóa đã 
được công nhận cấp thành phố, quốc gia...; 

- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển các dịch vụ 
du lịch Đà Nẵng ở các lĩnh vực còn hạn chế; 

- Quy hoạch hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí theo 3 tuyến nội thành - ven biển 
- ngoại thành, gắn kết với vùng phụ cận là Hội An - Mỹ Sơn, Kỳ Hà - Dung Quất và 
Lăng Cô - Huế; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng, chất 
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lượng cao, đẳng cấp quốc tế; tổ chức các sự kiện quy mô lớn; 
- Hoàn thiện môi trường du lịch, chú trọng cải thiện tình hình đón và phục vụ 

khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, duy trì trật tự tại các điểm tham quan, tránh tình 
trạng chèo kéo, phiền nhiễu khách du lịch; 

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch theo tính chuyên môn hóa và trình 
độ quản lý cao.  

- Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến vào các thị trường trọng điểm. Xây 
dựng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch của thành phố. 

2. Phát triển Thương mại 
- Phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hướng đến phục vụ trực tiếp 

người tiêu dùng tại các khu vực dân cư, và vùng nông thôn ngoại thành; 
- Triển khai một số tuyến phố chuyên doanh gồm các cửa hàng đồ hiệu, cửa hàng 

chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi phục vụ kéo dài về đêm... ở các khu vực trung tâm; 
- Đầu tư phát triển mới các trung tâm thương mại, bách hóa tổng hợp, siêu thị ở 

các khu trung tâm, khu đô thị. Ưu tiên triển khai dự án trung tâm thương mại phức hợp 
đẳng cấp quốc tế tại sân vận động Chi Lăng; 

- Phát triển mạnh xuất khẩu, đồng thời triển khai các Chương trình chuyển dịch 
cơ cấu hàng xuất khẩu, trọng tâm là các sản phẩm chủ lực như thủy sản, chế biến tinh, 
gia công phần mềm, cơ khí điện tử, thiết bị viễn thông... Phát triển hệ thống thương 
mại điện tử. Xây dựng và triển khai đề án thành lập Trung tâm (Sở) giao dịch hàng hóa 
cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đẩy mạnh công tác giám sát hệ thống phân 
phối, chống hàng giả, an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và văn minh thương 
mại; 

- Xây dựng một số doanh nghiệp xuất khẩu mạnh của thành phố cả 2 khu vực 
FDI và trong nước; 

- Xây dựng và triển khai thực hiện các các chính sách xúc tiến thương mại, 
chương trình hợp tác đầu tư, phát triển thương mại với các tỉnh miền Trung - Tây 
Nguyên, khu vực ASEAN và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

3. Phát triển Công nghệ cao, công nghệ thông tin, truyền thông 
- Hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư 

chuyển giao, chuyển đổi, sử dụng công nghệ cao và đầu tư vào các khu công nghệ cao, 
khu công nghệ thông tin tập trung của thành phố. 

- Hoàn thiện việc xây dựng đề án chính quyền điện tử theo tiến độ và kế hoạch 
đến 2015 để làm nền tảng phát triển dịch vụ truyền thông; 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng, phát triển và khai 
thác hạ tầng viễn thông băng rộng, đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông - CNTT. Tăng 
cường việc hợp tác giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm sử dụng chung một phần 
mạng lưới, công trình, thiết bị viễn thông bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; 

- Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả dự án CNTT và Truyền thông 
thành phố, đối với các gói thầu và các hạng mục phục vụ việc cung cấp hạ tầng và dịch 
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vụ CNTT cho các tổ chức công dân theo Mô hình chính quyền điện tử đã được phê 
duyệt đến 2015; 

- Ưu tiên bố trí kinh phí cho chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm để đẩy mạnh 
thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là từ các tập đoàn đa quốc gia vào Khu Công nghệ cao, 
khu công nghệ thông tin tập trung thành phố; nâng cấp trường cao đẳng Công nghệ 
thông tin Hữu nghị Việt Hàn thành trường đại học Công nghệ thông tin. 

- Tập trung sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA cho các 
chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT, trong đó chú trọng đến đào tạo 
nguồn nhân lực CNTT, xây dựng và mở rộng mạng băng rộng đến các phường, xã và 
hoàn thiện mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đến phường, 
xã để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và thúc đẩy ứng dụng CNTT. 

4. Phát triển Logistics 
- Thành lập Ban tư vấn dịch vụ Logistics trực thuộc thành phố để quản lý chuyên 

ngành về Logistics; 
- Nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trạm trung chuyển, dừng chân, 

kho hàng... để phục vụ cho chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics; 
- Cải tạo, xây dựng, chuyển chức năng bến bãi hiện có và xây dựng các bến bãi 

mới để hình thành mạng lưới giao thông tĩnh, đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông 
công cộng và đỗ xe cá nhân trong đô thị. Ưu tiên xây dựng các bãi đỗ xe ngầm và trên 
cao tại khu trung tâm, khu đô thị đã ổn định; 

- Phối hợp với các địa phương miền Trung, Bộ, ngành Trung ương xây dựng hệ 
thống giao thông đường bộ: Kết nối đường bộ các khu công nghiệp, khu kinh tế miền 
Trung; kết nối đường bộ các cửa khẩu phía Tây (Bờ Y, Đắc Ốc, Lao Bảo) với khu kho 
bãi ICD Hòa Nhơn; 

- Nâng cấp và hiện đại hóa giao thông đường sắt, đường hàng không tại nút giao 
thông thành phố Đà Nẵng, kết nối các ga đường sắt, hàng không với khu ICD Hòa 
Nhơn; 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trở thành 
một trong ba điểm có lưu lượng hành khách và hàng hóa lớn của cả nước để nối với 
các đường bay nội địa và quốc tế, mở thêm các tuyến đường bay quốc tế trực tiếp đến 
Đà Nẵng; 

- Tăng cường giao lưu hàng hóa trên cùng EWEC, tạo điều kiện tốt nhất cho 
công nghiệp địa phương phát triển… nhằm tạo ra nhu cầu vận tải trong khu vực, cho 
Logistics phát triển. 

5. Phát triển dịch vụ Tài chính, Ngân hàng 
- Quy hoạch các địa điểm, vị trí để làm cơ sở xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư, 

các dự án trong lĩnh vực này và xây dựng để trở thành trung tâm tài chính của khu vực 
Miền Trung; 

- Khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích trên 
cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ ngân hàng truyền thống, 
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đồng thời tiếp cận nhanh hoạt động ngân hàng hiện đại có hàm lượng công nghệ cao. 
Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch 
qua ngân hàng; 

- Định hướng dịch vụ bảo hiểm phát triển theo hướng mở rộng các loại hình bảo 
hiểm, các đối tượng bảo hiểm, nhất là các loại hình phục vụ cho đại đa số người lao 
động, nhân dân vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị bảo hiểm 
100% vốn nước ngoài mở văn phòng hoạt động tại Đà Nẵng; 

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thẩm định 
giá, định giá tài sản, chứng khoán… để hướng tới mục tiêu Đà Nẵng trở thành trung 
tâm tài chính của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.  

6. Phát triển Giáo dục, đào tạo 
- Phát triển thêm các trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề đạt chuẩn quốc gia 

không chỉ phục cho Đà Nẵng mà cho cả khu vực Miền Trung và một số quốc gia tiểu 
vùng sông Mê Kông; 

- Mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo, nhất là ở vùng nông thôn, 
thông qua một hệ thống trường, lớp đa dạng và một mạng lưới phổ biến kiến thức và 
tư vấn nuôi dạy trẻ cho các gia đình; 

- Khuyến khích mở các loại hình trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông đạt chuẩn quốc gia theo chủ trương xã hội hóa. Tăng cường các chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ Anh văn và một số ngoại ngữ quan trọng khác cho giáo 
viên và học sinh; 

- Khuyến khích các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng) liên kết quốc tế, đào tạo 
lao động chất lượng cao; khuyến khích các trường, cơ sở giáo dục quốc tế có uy tín, 
thương hiệu thành lập chi nhánh tại thành phố theo quy hoạch. 

7. Phát triển Y tế 
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kêu gọi đầu tư từ các nguồn viện trợ của các tổ 

chức viện trợ nước ngoài… góp phần tăng chỉ số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho 
ngành kinh tế trong tương lai; 

- Tăng cường đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, thành lập các bệnh viện chuyên 
khoa và trung tâm y tế chuyên ngành theo quy hoạch phát triển mạng lưới y tế đến năm 
2020, nhất là bệnh viện ung thư, lão khoa, tim mạch... đáp ứng nhu cầu khám và điều 
trị các bệnh chuyên khoa đang có xu hướng tăng nhanh; ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên 
tiến hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh; 

- Mở rộng và đẩy mạnh dịch vụ du lịch y tế, từng bước thành lập các khoa khám 
chữa bệnh quốc tế tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa… tiến đến thành lập Bệnh 
viện Quốc tế giai đoạn đến năm 2020; 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa y tế, phát triển các bệnh viện tư, 
phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân cả về số lượng và chất lượng; tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh; 

- Xây dựng các gói dịch vụ y tế theo định hướng công bằng và hiệu quả từ tuyến 
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y tế quận/ huyện đến tuyến y tế thành phố, từ lĩnh vực y tế dự phòng đến lĩnh vực điều 
trị. Tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực của Trung tâm y tế dự phòng của thành 
phố để làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế các bệnh 
dịch nguy hiểm và bệnh dịch mới phát sinh; 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng 
cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Xây dựng và triển khai đề án “Vệ 
sinh an toàn thực phẩm thành phố” theo mô hình Chuỗi thực phẩm an toàn; 

- Nâng cấp trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế thành trường Đại học Kỹ thuật Y tế.  
8. Phát triển Dịch vụ khác 
Triển khai các chính sách và giải pháp phù hợp để phát triển các ngành dịch vụ 

khác về tư vấn pháp lý, tư vấn quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, dịch vụ khoa học công 
nghệ, thể dục thể thao... nhằm tạo sự đa dạng và thúc đẩy ngành dịch vụ thành phố phát 
triển toàn diện hơn. 

III. Giải pháp thực hiện 
1. Các giải pháp đột phá 
a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi; 
b) Đẩy nhanh tiến độ các dự án dịch vụ trọng điểm; 
c) Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động; 
d) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ. 
2. Các giải pháp hỗ trợ 
a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; 
b) Tăng cường quản lý nhà nước về phát triển dịch vụ; 
c) Phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; 
d) Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; 
e) Đẩy mạnh liên kết kinh tế với các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên. 
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, 

UBND các quận, huyện của thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng 
tiến độ đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện và thực tiễn phát sinh, nếu có vướng 
mắc hoặc vấn đề cần bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo 
cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
          CHỦ TỊCH 

 Văn Hữu Chiến 
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ỦY BẢN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 2551/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” 

 
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 Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố và Viện trưởng Viện 
nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tại Tờ trình số 96/TTr-NCKT ngày 28 
tháng 3 năm 2012, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 
“Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. 
 

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, 
UBND các quận, huyện của thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ đã phân công cụ thể trong Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực 
hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, 
báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 
 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

  Văn Hữu Chiến 
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ỦY BẢN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2551 /QĐ-UBND ngày  05  tháng 4 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
Trong giai đoạn 1997-2010, tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ đạt 

11,7%/năm, cao hơn tăng trưởng của GDP (tổng sản phẩm quốc nội) bình quân 
(11,2%/năm) và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của thành 
phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố từ công nghiệp - dịch vụ - nông 
nghiệp sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp với tỷ trọng của khu vực dịch vụ ngày 
càng cao. Đến năm 2010, tổng giá trị GDP của khu vực dịch vụ (theo giá so sánh 1994) 
là 5.924 tỷ đồng, tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ là 54,2% trong cơ cấu GDP 
chung của thành phố, 

Quy mô vốn đầu tư phát triển trong khu vực dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng lớn 
nhất, khoảng 60% - 65% trong tổng vốn đầu tư xã hội (nhưng chủ yếu tập trung vào 
các ngành kinh doanh tài sản - bất động sản, khách sạn và vận tải - kho bãi, bưu chính 
- viễn thông). Nguồn vốn FDI thu hút vào khu vực dịch vụ cũng chiếm tỷ trọng khá 
cao. Mặt khác, cơ cấu lao động cũng có sự dịch chuyển tích cực giữa các khu vực kinh 
tế, cụ thể tỷ trọng lao động trong khu vực dịch vụ liên tục tăng từ 37,2% năm 1997 lên 
57,25% vào năm 2010.  

Năm 2011, các hoạt động dịch vụ tiếp tục khởi sắc, phù hợp với định hướng phát 
triển của thành phố. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ (giá cố định 94) đạt 12.287,7 tỷ 
đồng, tăng 17% so với năm 2010. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển khu vực dịch vụ 
của thành phố Đà Nẵng vẫn còn những tồn tại như: Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn 
nhưng chưa phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của thành phố; Nhiều dự án trung 
tâm thương mại, siêu thị đã quy hoạch nhưng chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng 
tiến độ còn chậm; Dịch vụ logistics phát triển chưa tương xứng; Các dịch vụ tài chính 
cao cấp chưa phát triển; Chưa hình thành được các tập đoàn lớn, có hội sở chính đóng 
trên địa bàn thành phố…  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đã xác định 05 hướng đột phá trọng 
yếu, trong đó có nhiệm vụ tập trung phát triển dịch vụ. Trên cơ sở Đề án “Phát triển 
dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” đã được Hội nghị 
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thông qua vào tháng 12/2011, UBND 
thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với những nội dung chủ yếu 
như sau: 
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I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  
1. Mục tiêu tổng quát phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, 

tầm nhìn đến năm 2020 
1.1. Mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2015 
Phát triển dịch vụ theo hướng chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn; Phù hợp 

với WTO, BTA; Tập trung và thứ tự ưu tiên phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm 
năng góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ của thành phố phát triển nhanh và bền vững; 
Đưa Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm dịch vụ của khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên và cả nước. 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ giai đoạn 2011-2015 là 16-
17%/năm; tỷ trọng GDP của khu vực dịch vụ đến năm 2015 chiếm trên 54,2% trong 
tổng GDP thành phố. 

1.2. Tầm nhìn đến năm 2020 
Đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành một trung tâm dịch vụ lớn; là trung tâm du 

lịch, phân phối, CNTT - truyền thông, tài chính - ngân hàng và logistic của khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên, cả nước, cũng như của khu vực ASEAN; đồng thời là một 
trong những trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, khoa học 
công nghệ cao, thể thao lớn; tiếp cận và đạt trình độ hiện đại, đảm bảo hội nhập quốc 
tế và khu vực, tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 

2. Mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2011-2015 
2.1. Phát triển Du lịch 
a) Mục tiêu 
- Tập trung phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, có 

trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch của khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên, cả nước, khu vực ASEAN và thế giới; 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực khách sạn, nhà hàng đạt 
18%/năm. Số lượt khách đến với Đà Nẵng năm 2015 đạt khoảng 4 triệu lượt khách, 
tốc độ tăng trung bình hàng năm giai đoạn 2011-2015 khoảng 18%/năm. Trong đó, 
khách quốc tế khoảng 1 triệu lượt khách; khách nội địa khoảng 3 triệu lượt khách. Số 
ngày khách lưu trú bình quân đạt 2,2 ngày. Doanh thu ngành du lịch đến năm 2015 
chiếm 9,9% tổng giá trị dịch vụ. Số phòng khách sạn phục vụ lưu trú đến năm 2015 là 
16.900 phòng, trong đó tổng số phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao năm 2015 là 9.600 
phòng. 

b) Nhiệm vụ 
(1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện: 
- Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất du lịch; liên kết, đa dạng hóa hệ 

thống các tuyến, tour, điểm, khu du lịch; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ vui chơi 
giải trí chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế; 
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- Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện và định chế tổ chức 
sự kiện quốc tế định kỳ; 

- Xây dựng, phát triển, khai thác và quảng bá du lịch Đà Nẵng là điểm đi, đến, 
mua sắm, lưu trú, tính văn minh hóa và tiện ích trong chuỗi di sản thế giới của khu vực 
Miền Trung và Hành lang kinh tế Đông Tây; 

- Tập trung khai thác loại hình du lịch mà Đà Nẵng có thế mạnh như du lịch núi, 
sông, biển, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch MICE… 

- Phát triển du lịch biển tập trung tại cả ba khu vực: Non Nước - Ngũ Hành Sơn 
- Bắc Mỹ An; Mỹ Khê - Sơn Trà; Xuân Thiều - Nam Ô - Hải Vân; sớm triển khai Khu 
du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân và bán đảo Sơn Trà.  

- Tập trung đầu tư, xây dựng Khu du lịch Bà Nà và vùng phụ cận trở thành khu 
nghỉ dưỡng núi đặc trưng, riêng có của thành phố. Bên cạnh đó, quy hoạch và đầu tư 
phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch tại bán đảo Sơn Trà; phát triển thành điểm đến hấp 
dẫn và thu hút khách du lịch; 

- Phát triển du lịch văn hóa trên cơ sở khai thác hiệu quả các điểm văn hóa đã 
được công nhận cấp thành phố, quốc gia...; 

- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển các dịch vụ 
du lịch Đà Nẵng ở các lĩnh vực còn hạn chế; 

- Quy hoạch hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí theo 3 tuyến nội thành - ven biển 
- ngoại thành, gắn kết với vùng phụ cận là Hội An - Mỹ Sơn, Kỳ Hà - Dung Quất và 
Lăng Cô - Huế; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng, chất 
lượng cao, đẳng cấp quốc tế; tổ chức các sự kiện quy mô lớn; 

- Hoàn thiện môi trường du lịch, chú trọng cải thiện tình hình đón và phục vụ 
khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, duy trì trật tự tại các điểm tham quan, tránh tình 
trạng chèo kéo, phiền nhiễu khách du lịch; 

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch theo tính chuyên môn hóa và trình 
độ quản lý cao.  

- Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến vào các thị trường trọng điểm. Xây 
dựng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch của thành phố. 

 (2) Sở Xây dựng chủ trì thực hiện quy hoạch các địa điểm phát triển du lịch, 
quy hoạch các khu dịch vụ vui chơi giải trí quy mô lớn, các vị trí tuyến điểm cho dịch 
vụ du lịch đường sông và các hạ tầng du lịch phù hợp. 

(3) Sở Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát 
triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất du lịch (bến đậu, đỗ, hạ tầng, phương tiện...); Đặc 
biệt xúc tiến xây dựng các bến tàu, phương tiện vận chuyển du lịch đường sông nhằm 
phục vụ phát triển các dịch vụ du lịch trên sông. 

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến 
khích đầu tư đối với các dịch vụ du lịch. 

(5) Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phối hợp xây dựng kế 
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hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh 
vực du lịch. 

(6) UBND các quận, huyện thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, 
tạo lập môi trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện với du khách trong và ngoài 
nước. 

(7) Các cơ sở đào tạo và cơ sở dạy nghề trên địa bàn (nhất là Đại học Đà Nẵng, 
Cao đẳng nghề du lịch) tổ chức đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, tổ chức 
liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch chuẩn quốc tế để phục vụ yêu 
cầu phát triển. 

2.2. Phát triển Thương mại 
a) Mục tiêu  
- Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm phân phối lưu chuyển 

hàng hóa bán buôn và bán lẻ của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 
- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực thương mại giai đoạn 2011-

2015 đạt 12,2%/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng 
hóa và dịch vụ là 20,5 %/năm. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
bình quân thời kỳ 2011-2015 là 16-17%/năm. 

b) Nhiệm vụ 
(1) Sở Công Thương chủ trì thực hiện: 
- Phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hướng đến phục vụ trực tiếp 

người tiêu dùng tại các khu vực dân cư, và vùng nông thôn ngoại thành; 
- Triển khai một số tuyến phố chuyên doanh gồm các cửa hàng đồ hiệu, cửa hàng 

chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi phục vụ kéo dài về đêm... ở các khu vực trung tâm; 
- Đầu tư phát triển mới các trung tâm thương mại, bách hóa tổng hợp, siêu thị ở 

các khu trung tâm, khu đô thị. Ưu tiên triển khai dự án trung tâm thương mại phức hợp 
đẳng cấp quốc tế tại sân vận động Chi Lăng; 

- Phát triển mạnh xuất khẩu, đồng thời triển khai các Chương trình chuyển dịch 
cơ cấu hàng xuất khẩu, trọng tâm là các sản phẩm chủ lực như thủy sản, chế biến tinh, 
gia công phần mềm, cơ khí điện tử, thiết bị viễn thông... Phát triển hệ thống thương 
mại điện tử. Xây dựng và triển khai đề án thành lập Trung tâm (Sở) giao dịch hàng hóa 
cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đẩy mạnh công tác giám sát hệ thống phân 
phối, chống hàng giả, an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và văn minh thương 
mại; 

- Xây dựng một số doanh nghiệp xuất khẩu mạnh của thành phố cả 2 khu vực 
FDI và trong nước; 

- Xây dựng và triển khai thực hiện các các chính sách xúc tiến thương mại, 
chương trình hợp tác đầu tư, phát triển thương mại với các tỉnh miền Trung - Tây 
Nguyên, khu vực ASEAN và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

 (2) Sở Xây dựng chủ trì thực hiện quy hoạch và phát triển hạ tầng thương mại 
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theo hướng hiện đại với những hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm tự chọn, các chợ 
đầu mối lớn theo thứ tự ưu tiên từ khu vực trung tâm đến ngoại vi.  

(3) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện việc xây dựng các cơ chế, 
chính sách khuyến khích ứng dụng CNTT và phát triển hệ thống thương mại điện tử. 

2.3. Phát triển Công nghệ cao, thông tin, truyền thông 
a) Mục tiêu  
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao, thông tin, 

truyền thông đạt 23,5%/năm và tốc độ đổi mới công nghệ trung bình đạt 20-30%/năm. 
Hoàn thành bước đầu hạ tầng và đưa vào khai thác Khu Công nghệ cao, khu công nghệ 
thông tin tập trung thành phố.  

b) Nhiệm vụ 
(1) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện: 
- Hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư 

chuyển giao, chuyển đổi, sử dụng công nghệ cao và đầu tư vào các khu công nghệ cao, 
khu công nghệ thông tin tập trung của thành phố. 

- Hoàn thiện việc xây dựng đề án chính quyền điện tử theo tiến độ và kế hoạch 
đến 2015 để làm nền tảng phát triển dịch vụ truyền thông; 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng, phát triển và khai 
thác hạ tầng viễn thông băng rộng, đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông - CNTT. Tăng 
cường việc hợp tác giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm sử dụng chung một phần 
mạng lưới, công trình, thiết bị viễn thông bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; 

- Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả dự án CNTT và Truyền thông 
thành phố, đối với các gói thầu và các hạng mục phục vụ việc cung cấp hạ tầng và dịch 
vụ CNTT cho các tổ chức công dân theo Mô hình chính quyền điện tử đã được phê 
duyệt đến 2015; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành CNTT - Truyền 
thông. 

(2) Trung tâm Xúc tiến đầu tư chủ trì thực hiện ưu tiên bố trí kinh phí cho chương 
trình xúc tiến đầu tư hằng năm để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là từ các 
tập đoàn đa quốc gia vào Khu Công nghệ thông tin tập trung.  

(3) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước, nguồn vốn ODA cho các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT, 
trong đó chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực CNTT. 

(4) Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn chủ trì thực hiện 
nâng cấp trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn thành trường đại 
học Công nghệ thông tin. 

2.4. Phát triển Logistics 
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a) Mục tiêu  
- Hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics tại miền Trung, lấy thành phố Đà 

Nẵng là trung tâm Logistics. Trong đó các nhà giao nhận, vận tải sử dụng Cảng Đà 
Nẵng như là Cảng cửa ngõ của chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics vào các nước ASEAN 
và châu Á - Thái Bình Dương; 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ban đầu cho chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics; 
- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của lĩnh vực Logistics là 

14,5%/năm.  
b) Nhiệm vụ 
(1) Sở Giao thông Vận tải chủ trì thực hiện: 
- Thành lập Ban tư vấn dịch vụ Logistics trực thuộc thành phố để quản lý chuyên 

ngành về Logistics: Xác định tầm quan trọng và lợi ích Logistics, tham gia công tác 
quy hoạch, tham mưu các chính sách ưu đãi, ưu tiên (về đất đai, thuế…); đào tạo nguồn 
nhân lực; hỗ trợ công nghệ thông tin; kêu gọi đầu tư, phát triển; xúc tiến thị trường…, 
đồng thời xây dựng ngân sách cho hoạt động của Ban; 

- Khai thác, thiết lập các tuyến vận tải mới đến từ những quốc gia, khu vực phát 
triển Nhật, Châu Âu, Úc… cả hành khách, hàng hóa bằng đường không, đường biển; 

- Phối hợp với các địa phương miền Trung, Bộ, ngành Trung ương xây dựng hệ 
thống giao thông đường bộ: Kết nối đường bộ các khu công nghiệp, khu kinh tế miền 
Trung; kết nối đường bộ các cửa khẩu phía Tây (Bờ Y, Đắc Ốc, Lao Bảo) với khu kho 
bãi ICD Hòa Nhơn; 

- Nâng cấp và hiện đại hóa giao thông đường sắt, đường hàng không tại nút giao 
thông thành phố Đà Nẵng, kết nối các ga đường sắt, hàng không với khu ICD Hòa 
Nhơn. 

 (2) Trung tâm Xúc tiến đầu tư chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Cảng 
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm Logistics (Cảng), kho chứa hàng khô, 
kho Container, trạm dừng chân phục vụ công tác tạm nhập tái xuất, chuyển tải… Bao 
gồm: Nâng cấp và mở rộng Cảng Tiên Sa về phía Bắc (hàng container), về phía Nam 
(hàng tổng hợp và hành khách), xây dựng mới các khu kho bãi vệ tinh gần Cảng; Xây 
dựng cảng thông quan nội địa (ICD) 20 ha tại Hòa Nhơn. 

(3) Sở Xây dựng chủ trì thực hiện quy hoạch vị trí các trung tâm Logistics 
(Cảng), kho chứa hàng khô, kho Container, trạm dừng chân phục vụ công tác tạm nhập 
tái xuất, chuyển tải… 

(4) Cảng Đà Nẵng chủ trì thực hiện nâng cấp, phát triển có chiều sâu trang thiết 
bị, dây chuyền công nghệ bốc xếp và quản lý để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải - 
kho bãi, hệ thống dịch vụ hỗ trợ sau cảng. 

2.5. Phát triển dịch vụ Tài chính - Ngân hàng 
a) Mục tiêu  
- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành tài chính, tín dụng là 16%/năm. Tốc 



 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 6-6-2012 137 

độ tăng trưởng phương tiện thanh toán 20-25%/năm; tốc độ tăng vốn huy động 20-
25%/năm. Tỷ lệ nguồn vốn trung dài hạn/nguồn vốn huy động 30-35%; tốc độ tăng dư 
nợ cho vay 20-25%/năm. Tín dụng trung, dài hạn duy trì ở mức 40% tổng dư nợ; 100% 
tổ chức tín dụng kinh doanh có hiệu quả. 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm của dịch vụ bảo hiểm là 15%, trong đó: 
phi nhân thọ 17%/năm, nhân thọ 12%/năm. Đầu tư vốn nhàn rỗi cho nền kinh tế thành 
phố tăng trung bình 20%/năm. 

b) Nhiệm vụ 
(1) Sở Tài chính chủ trì thực hiện đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ bảo 

hiểm (hình thành loại hình bảo hiểm đối với khách du lịch đến Đà Nẵng), chứng khoán, 
tư vấn tài chính, thẩm định giá, định giá tài sản… cho thị trường khách hàng doanh 
nghiệp, khai thác thị trường khách hàng cá nhân. 

(2) Sở Xây dựng chủ trì quy hoạch các địa điểm, vị trí các dự án trong lĩnh vực 
tài chính và xây dựng trung tâm tài chính khu vực Miền Trung để làm cơ sở xúc tiến, 
thu hút các nhà đầu tư. 

(3) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện phát 
triển hệ thống hạ tầng dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích, nhất là công cụ, phương 
tiện thanh toán góp phần thuận tiện hóa những giao dịch cho các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đến hoạt động tại Đà Nẵng. 

2.6. Phát triển Giáo dục - Đào tạo 
a) Mục tiêu  
Phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo để thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm 

giáo dục, đào tạo chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước. Phấn đấu tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân là 16,5%/năm giai đoạn 2011-2015. Phát triển thêm các 
trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề đạt chuẩn quốc gia.  

b) Nhiệm vụ 
(1) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện: 
- Quy hoạch phát triển các trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề đạt chuẩn quốc 

gia không chỉ phục cho Đà Nẵng mà cho cả khu vực Miền Trung và một số quốc gia 
tiểu vùng sông Mê Kông; 

- Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp theo cơ cấu hợp lý giữa các ngành 
học, cấp học theo Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt. Khuyến khích các trường, các cơ 
sở giáo dục có uy tín, thương hiệu mở chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng theo quy hoạch 
được duyệt; 

- Nâng cao các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ Anh văn và một số 
ngoại ngữ quan trọng khác cho giáo viên và học sinh. 

(2) Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chủ trì xây dựng các 
Chương trình đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao; trong đó chú trọng đào tạo 
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nguồn nhân lực phục vụ các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn theo nhu cầu của thị 
trường. 

(3) Đại học Đà Nẵng chủ trì thực hiện xây dựng cơ sở đại học theo tiêu chuẩn 
và chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế; triển khai đề án thành lập trường đại học 
Quốc tế Việt - Anh; thành lập mới trường đại học Công nghệ thông tin - Truyền thông 
thuộc Đại học Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu phát triển của Đà Nẵng và khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên.  

(4) Sở Xây dựng chủ trì thực hiện quy hoạch vị trí địa điểm xây dựng các cơ sở 
đào tạo, cơ sở dạy nghề, trung học đạt chuẩn quốc gia. 

2.7. Phát triển Y tế 
a) Mục tiêu  
Tập trung đầu tư để Đà Nẵng từng bước trở thành 01 trong 04 trung tâm y tế 

chuyên sâu của cả nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực y tế đạt 
11%/năm. 

b) Nhiệm vụ 
(1) Sở Y tế chủ trì thực hiện: 
- Tăng cường đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, thành lập các bệnh viện chuyên 

khoa và trung tâm y tế chuyên ngành theo quy hoạch phát triển mạng lưới y tế đến năm 
2020, nhất là bệnh viện ung thư, lão khoa, tim mạch... đáp ứng nhu cầu khám và điều 
trị các bệnh chuyên khoa đang có xu hướng tăng nhanh; ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên 
tiến hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh; 

- Xây dựng các gói dịch vụ y tế theo định hướng công bằng và hiệu quả từ tuyến 
y tế quận/huyện đến tuyến y tế thành phố, từ lĩnh vực y tế dự phòng đến lĩnh vực điều 
trị. Làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế các bệnh 
dịch nguy hiểm và bệnh dịch mới phát sinh; 

- Mở rộng và đẩy mạnh dịch vụ du lịch y tế, từng bước thành lập các khoa khám 
chữa bệnh quốc tế tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa…  

(2) Trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế chủ trì thực hiện nâng cấp trường Cao đẳng 
kỹ thuật Y tế thành trường Đại học Kỹ thuật Y tế.  

(3) Sở Xây dựng chủ trì thực hiện quy hoạch địa điểm xây dựng các bệnh viện 
chuyên khoa mới, trường Đại học Kỹ thuật Y tế. 

2.8. Phát triển Dịch vụ khác 
Bên cạnh đó Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn 

hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì và phối hợp triển khai các chính sách và giải pháp 
phù hợp để phát triển các ngành dịch vụ khác về tư vấn pháp lý, tư vấn quy hoạch, kiến 
trúc, xây dựng, dịch vụ khoa học công nghệ, thể dục thể thao... nhằm tạo sự đa dạng 
và thúc đẩy ngành dịch vụ thành phố phát triển toàn diện hơn. 

II. CÁC GIẢI PHÁP  
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1. Các giải pháp đột phá 
1.1. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích  
(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện: 
- Ban hành danh mục theo thứ tự ưu tiên cho các dự án trọng yếu thuộc các lĩnh 

vực dịch vụ giá trị giá tăng cao (du lịch, thương mại, CNTT - truyền thông, logistics, 
dịch vụ tài chính…), công nghệ cao được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi; 

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư lựa chọn và có cơ chế, chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi các nhà đầu tư tiềm năng xây dựng, sớm hoàn thành và 
đưa vào sử dụng các dự án quy mô, đẳng cấp quốc tế như Khu du lịch Bà Nà, Khu du 
lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, Khu du lịch sinh thái Bán đảo Sơn Trà, 
Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn...  

(2) Các Ban quản lý Khu Công nghệ cao, Ban quản lý Khu CNTT tập trung triển 
khai cơ chế, chính sách vượt trội nhằm khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia, doanh 
nghiệp có tiềm năng đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập 
trung. 

(3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và các 
cơ quan hữu quan triển khai các chương trình khuyến khích sản xuất sản phẩm lưu 
niệm du lịch, cung ứng dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, xuất khẩu dịch vụ, đào tạo 
nguồn nhân lực dịch vụ chất lượng cao... nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ phát 
triển. 

1.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dịch vụ trọng điểm 
(1) Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng, UBND các quận, huyện tập 
trung giải quyết các yếu tố về điều kiện cơ sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho các dự 
án dịch vụ trọng điểm sớm đi vào hoạt động như: hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài hàng 
rào; hệ thống cấp điện, nước; đường giao thông kết nối với các tuyến đường cao tốc, 
đường vành đai; vệ sinh môi trường (xử lý chất thải, nước thải...); sự ổn định về cung 
cấp năng lượng, công tác giải phóng mặt bằng... 

(2) Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Thông tin và Truyền 
thông; Giao thông Vận tải; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế và các sở, ngành, địa 
phương liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đôn đốc các nhà đầu tư, các 
chủ dự án đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa dự án vào hoạt động. 

1.3. Huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn cho đầu tư dịch vụ 
Tổng vốn đầu tư cho khu vực dịch vụ giai đoạn 2011-2015 dự kiến là 83.000-

85.000 tỷ, chiếm tỷ trọng khoảng 60% tổng vốn đầu tư của nền kinh tế2. Huy động từ 
những nguồn:  

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 
 

2 Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của thành phố Đà Nẵng 
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nguồn vốn xã hội hóa (ODA, các doanh nghiệp trong nước, thành phần xã hội khác...) 
chiếm 65%; bao gồm những dự án: Du lịch, thương mại, giáo dục, y tế, giao thông, 
thông tin. 

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tiếp cận và tranh thủ 
nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (khoảng 20% cho các dự án cầu, đường, cảng...) 
và tham mưu phân bổ nguồn vốn ngân sách Địa phương (khoảng 15% cho các dự án 
hạ tầng giao thông, khu công nghệ cao, sân vận động...). 

1.4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ 
(1) Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao ưu tiên phân bổ nguồn lực để triển khai thực hiện Quy 
hoạch phát triển nguồn nhân lực và Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
của thành phố. 

(2) Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, chú 
trọng thu hút nguồn nhân lực trình độ cao là các chuyên gia, nhà khoa học là người 
nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, nghệ nhân có tay nghề cao. 

(3) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ các cơ sở đào 
tạo nâng cao chất lượng đào tạo; Khuyến khích các cơ sở đào tạo, dạy nghề giảng dạy 
các chương trình tiên tiến hoặc tăng thêm thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh và các 
ngoại ngữ quan trọng khác cho sinh viên, học sinh. 

2. Các giải pháp hỗ trợ 
2.1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo 

chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, thông qua các hội nghị, hội thảo để nâng cao nhận thức cho các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong khu vực dịch vụ và người dân về các 
quan điểm, mục tiêu, nội dung của Đề án để thống nhất hành động. 

2.2. Phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp 
(1) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và có giải pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc tiếp cận các 
nguồn vốn vay, đào tạo lao động, tiếp cận thông tin pháp lý, xúc tiến thương mại, quảng 
bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu… Tạo điều kiện thuận lợi để hình thành 
các doanh nghiệp lớn, kinh doanh hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, từng bước mở rộng 
ra thị trường khu vực và quốc tế.  

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở Giao thông Vận tải, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà 
Nẵng xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích việc các tập đoàn/tổng 
công ty lớn thành lập hoặc chuyển hội sở chính đến Đà Nẵng, nhất là các ngân hàng, 
hãng hàng không (lấy Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng làm căn cứ), khu du lịch có 
đẳng cấp quốc tế, doanh nghiệp phân phối xuyên quốc gia…  
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2.4. Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông 
(1) Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tập trung rà soát và 

hoàn chỉnh quy hoạch khớp nối hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng của thành phố một 
cách đồng bộ, kết nối với trục giao thông Bắc - Nam (quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc - 
Nam, đường du lịch ven biển), các trục Hành lang kinh tế Đông - Tây (1 và 2) và quốc 
lộ 14B, đảm bảo liên kết nhiều phương thức vận tải hỗn hợp.  

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông 
Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cảng Đà Nẵng chủ động, tích cực làm việc với các 
bộ, ban ngành Trung ương liên quan kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư triển khai xây 
dựng, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình 
hiện đại mang tầm quốc gia, quốc tế để thúc đẩy phát triển khu vực dịch vụ thành phố 
như mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2; xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi; triển khai Đại học quốc tế Việt - Anh... 

2.5. Đẩy mạnh liên kết kinh tế với các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế 
- Xã hội Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan thực hiện: 

- Thúc đẩy việc xây dựng một không gian liên kết kinh tế thống nhất trong toàn 
vùng và Đà Nẵng đóng vai trò là trung tâm dịch vụ nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của 
cả Vùng; 

- Phối hợp với các tỉnh trong vùng hình thành một mạng lưới không gian du lịch 
với các tuyến, điểm, tour, khu du lịch phong phú, đa dạng gắn kết với con đường di sản 
văn hóa thế giới (Phong Nha - Huế - Hội An - Mỹ Sơn - Tây Nguyên);  

- Hợp tác với các tỉnh trong vùng để phát triển hạ tầng giao thông liên tỉnh nhằm 
giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian giao thông. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. UBND thành phố thành lập một ban chỉ đạo thực hiện Đề án do một đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm 
Phó ban thường trực, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan là thành viên để tập trung 
điều phối toàn bộ hoạt động phát triển khu vực dịch vụ nhằm tăng cường hiệu lực và 
hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển dịch vụ. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với sở Tài chính tham mưu 
UBND thành phố về việc cân đối các nguồn vốn, ban hành, điều chỉnh các cơ chế chính 
sách kịp thời; lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Đề án với các mục tiêu của kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm; đồng thời quán triệt, triển khai đến 
các tổ chức, thành phần kinh tế, doanh nghiệp và theo dõi, định kỳ hàng năm báo cáo 
kết quả về UBND thành phố, tổng kết Chương trình vào năm 2015. 

3. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, các sở: Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thộng Vận tải, Tài chính, 
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Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các sở, ngành, quận, huyện 
liên quan căn cứ từng dự án, nhiệm vụ được phân công, thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước của từng đơn vị xây dựng, triển khai và thường xuyên quản lý, giám sát, đôn 
đốc các nhà đầu tư, các chủ dự án đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa dự án vào hoạt động 
đúng kế hoạch./.  
 
        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          CHỦ TỊCH 
  

           Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2551 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng) 

 

STT Các dịch vụ trọng yếu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

I  DU LỊCH 
1 Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch: 

- Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 
2020: khu bán đảo Sơn Trà, Công viên Văn hóa 
Lịch sử Ngũ Hành Sơn, khu du lịch Làng Vân, 
đèo Hải Vân và các khu vui chơi giải trí lớn 
khác 

 
 
 
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Sở Xây dựng; Sở Giao 
thông Vận tải; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; Sở Tài 
chính; 
- UBND các quận: Sơn 
Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên 
Chiểu. 

 
 

2012 

- Quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống và 
dịch vụ: máy tra cứu thông tin, màn hình công 
cộng và chuỗi du lịch đường sông, biển, núi   

 
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Sở Xây dựng; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính. 

 
2012 

 

- Lập dự án quy hoạch các làng nghề truyền 
thống  

 
 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

- Viện Nghiên cứu phát 
triển KT-XH Đà Nẵng; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Sở Công 
Thương; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; 
- Liên minh Hợp tác xã 
TP. 

 
 

2013 

2 Xúc tiến phát triển thị trường, sản phẩm và quảng bá du lịch Đà Nẵng: 
 - Triển khai thực hiện chương trình phát triển   - Sở Văn hóa, Thể thao và  
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sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch.  
 

Sở Công Thương 

Du lịch; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; Sở Tài chính; 
- Liên minh Hợp tác xã 
TP. 

2012 

- Xây dựng các chương trình xúc tiến và quảng bá 
du lịch  

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

UBND các quận, huyện 2012 

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển 
thị trường khách du lịch trọng điểm cho thành 
phố Đà Nẵng” 

Viện Nghiên cứu phát triển 
KT-XH Đà Nẵng  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; 
- Sở Công Thương; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2012 

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Liên kết 
phát triển du lịch khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên” 

Viện Nghiên cứu phát triển 
KT-XH Đà Nẵng  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; 
- Sở Công Thương; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2013 

3 Nâng cấp và hình thành các sản phẩm du lịch chủ lực: 
 - Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng bến thuyền, 

bến cảng du lịch, bãi tắm du lịch kiểu mẫu 
 
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư thành phố 
- Sở Xây dựng; Sở Giao 
thông Vận tải; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

 
 

2012-2013 

 - Xây dựng và triển khai khu ẩm thực biển  
 
 
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư thành phố; 
- Sở Xây dựng; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; 
- UBND các quận Sơn 
Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên 
Chiểu. 

 
 

2013 

 - Xúc tiến, triển khai xây dựng Bảo tàng văn hóa 
biển 

 
 

- Sở Xây dựng; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; 
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Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Liên hiệp các Hội Văn 
học - Nghệ thuật. 

2014 

II. THƯƠNG MẠI 
1  

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển các 
khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục 
vụ du lịch” 

 
 

Sở Công Thương 

- Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; 
- UBND các quận, huyện. 

 
2012 

2 Xây dựng và triển khai chương trình “Giám sát 
hệ thống phân phối, chống hàng giả, an toàn 
thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng” 

 
 

Sở Công Thương 

- Sở Khoa học và Công 
nghệ; 
- Sở Y tế; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2012 

3  
 
Xây dựng và triển khai chương trình “Chuyển 
dịch cơ cấu hàng xuất khẩu” 

 
 

Sở Công Thương 

- Sở Khoa học và Công 
nghệ; 
- Sở Nông nghiệp và 
PTNT; 
- Sở Thông tin và Truyền 
thông; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
 

2013 

4 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ ”Phát triển 
hệ thống thương mại điện tử thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2020” 

 
Sở Công Thương 

- Sở Thông tin và Truyền 
thông; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2013 

5 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển 
hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hướng 
đến phục vụ trực tiếp người tiêu dùng tại các 
khu vực dân cư, địa phương trọng điểm (ký túc 
xá sinh viên, khu lưu trú công nhân…) và vùng 
nông thôn ngoại thành” 

 
Viện Nghiên cứu phát triển 
KT-XH Đà Nẵng  

- Sở Công thương; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; 
- UBND các quận, huyện. 
 

 
 

2013 

6 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển 
thương hiệu cho một số sản phẩm ưu tiên của 

 
Sở Công Thương 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

 
2013 
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thành phố Đà Nẵng” 
7 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển sử 

dụng thẻ tín dụng trong thanh toán tại các trung 
tâm mua sắm, du lịch trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng” 

 
 

Sở Công Thương 

- Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh Đà Nẵng; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2014 

8 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Sở giao dịch 
hàng hóa (nông sản, thủy sản, vật liệu xây 
dựng…)” 
 
 

 
Sở Công Thương 

- Sở Tài chính; 
- Sở Xây dựng; 
- Sở Nông nghiệp và 
PTNT; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2015 

III. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG 
1 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển cơ 

sở hạ tầng ngành Viễn thông - CNTT” 
  
Sở Thông tin và Truyền 
thông 

- Các doanh nghiệp viễn 
thông, CNTT; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2012 

2 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Nâng cao 
năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh xuất khẩu 
các sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin” 

 
Sở Thông tin và Truyền 
thông 

- Các doanh nghiệp viễn 
thông, CNTT; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2012 

3 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển 
công nghiệp công nghệ thông tin và truyền 
thông trên địa bàn thành phố đến năm 2015 và 
tầm nhìn đến năm 2020” 

 
 
Sở Thông tin và Truyền 
thông 

- Sở Công thương; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; 
- Các doanh nghiệp viễn 
thông, CNTT. 

 
2012 

IV. LOGISTICS 
1  

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển 
ngành dịch vụ logistics” 

 
 

Sở Giao thông Vận tải 

- Cảng Đà Nẵng; 
- Sở Công Thương; Sở 
Thông tin và Truyền 
thông; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư. 

 
2012 

2  
 

 
 

- Sở Giao thông Vận tải; 
- Sở Công Thương; 

 
2012 
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Xây dựng và triển khai Trung tâm Logistics Cảng Đà Nẵng - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
V. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 
1  

 
 
Xây dựng và triển khai “Quy hoạch phát triển 
các dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố” 

 
 
 
 
          Sở Tài chính 

- Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh Đà Nẵng; 
- Các công ty kế toán, 
kiểm toán, tài chính; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quỹ Đầu tư phát triển thành 
phố. 

 
 

2012 

2 Xây dựng “Quy hoạch phát triển hệ thống ngân 
hàng trên địa bàn thành phố” 

Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh Đà Nẵng 

- Sở Tài chính; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2012 

3  
 
 
Xây dựng và triển khai “Quy hoạch phát triển 
lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn thành phố” 

 
 
 
 
Bảo hiểm xã hội thành phố 

- Sở Tài chính; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh Đà Nẵng; 
- Các doanh nghiệp bảo 
hiểm; 
- Quỹ Đầu tư phát triển thành 
phố. 

 
 

2012 

4 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển 
dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng”.  

 
 

Sở Tài chính 

- Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh Đà Nẵng; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các Công ty tư vấn kế 
toán, kiểm toán. 

 
 

2013 

5  
 
 
Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Xây dựng trung 
tâm tài chính Đà Nẵng” 

 
 
 
Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh Đà Nẵng 

- Sở Tài chính; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; 
- Các Chi nhánh Ngân 
hàng thương mại; 
- Công ty Chứng khoán Đà 

 
 

2013 
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 Nẵng. 
 

VI. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
1  

 
Xây dựng chương trình đào tạo lao động dịch 
vụ chất lượng cao 

 
 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Trung tâm phát triển 
nguồn nhân lực CLC. 

 
2012 

2  
Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Xây dựng và 
phát triển trường học quốc tế các cấp học” 

 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Sở Ngoại vụ; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; 
- UBND các quận, huyện. 

2013 

3  
Thành lập trường đại học Quốc tế Việt - Anh 

 
Đại học Đà Nẵng 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Xây dựng. 
 

2013 

VII. Y TẾ 
1  

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Xây dựng trung 
tâm y tế chuyên sâu” 

 
Sở Y tế 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các bệnh viện; 
- Đại học Đà Nẵng. 

 
2012-2013 

2  
 
Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết hợp với nghỉ 
dưỡng”  

 
 

Sở Y tế 

- Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; 
- Các bệnh viện; 
- Các khách sạn, resort. 

 
 

2013-2014 

3 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Đào tạo 30 
bác sĩ, dược sĩ chuyên sâu ở các cơ sở nước 
ngoài”  

 
 

Sở Y tế 

- Trung tâm phát triển 
Nguồn nhân lực CLC; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2013-2015 

4  
Nâng cấp bệnh viện đa khoa các tuyến 

 
Sở Y tế 

- Sở Xây dựng; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư;  
- UBND các quận, huyện 

 
2013-2014 

5 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ “Phát triển  Viện Nghiên cứu phát 2013-2014 
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dịch vụ tư vấn và chăm sóc người cao tuổi” Sở Y tế triển KT-XH Đà Nẵng 
6 Xây dựng và triển khai Trung tâm Chẩn đoán 

y khoa 
 

Sở Y tế 
- Sở Xây dựng; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính. 

 
2013-2014 

7  
Thành lập Bệnh viện Quốc tế 

 
Sở Y tế 

- Sở Xây dựng; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính. 

 
2014-2015 

VII
I. 

LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1  
Xây dựng và triển khai Kế hoạch Thu hút 
nguồn nhân lực trình độ cao 

 
Trung tâm phát triển 
Nguồn nhân lực chất lượng 
cao 

- Sở Ngoại vụ; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Khoa học và Công 
nghệ; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
 

2012 

2  
 
Phân tích, dự báo nhu cầu lao động cho các 
ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng 

 
 
Viện Nghiên cứu phát triển 
KT-XH Đà Nẵng 

- Đại học Kinh tế Đà 
Nẵng; 
- Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 
- Cục Thống kê Đà Nẵng. 

 
 

2012 

3  
Xây dựng và triển khai đề án “Phát triển thị 
trường lao động ở thành phố Đà Nẵng” 
 

 
Sở Lao động - Thương Binh 
và Xã hội 

- Trung tâm phát triển 
nguồn nhân lực CLC; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
2012 

4 Xây dựng và triển khai đề án “Phát triển giáo 
viên dạy nghề ở thành phố đến năm 2015, tầm 
nhìn 2020” 

 
Sở Lao động - Thương Binh 
và Xã hội 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các trường dạy nghề 

 
2012 

IX. ĐẦU TƯ 
1 Xây dựng đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả 

đầu tư công và các nguồn vốn đầu tư phát triển 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Sở Tài chính; 
- UBND các quận, huyện. 

 
2012 
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từ xã hội” 
2 Xây dựng đề án “Chính sách thu hút trực tiếp 

đầu tư nước ngoài đối với các đối tác trọng 
điểm” 

 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư 
thành phố 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính; 
- Sở Ngoại vụ. 

2012 

3 Xây dựng đề án “Danh mục và phương thức 
vận động nguồn vốn ODA giai đoạn 2011-
2020” 

 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Tài chính; 
- Sở Ngoại vụ. 

2012 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
 Số: 05 /CT-UBND                   Đà Nẵng, ngày  04  tháng 4 năm 2012 

 
CHỈ THỊ  

Tăng cường tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

   

Căn cứ Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả và  Thông 
tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ Tài 
chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: năm 2012 và các năm đến,   trong 
giờ cao điểm các tháng mùa khô sẽ không đến mức thiếu điện nghiêm trọng, trừ trường 
hợp hệ thống điện Quốc gia gặp sự cố dẫn đến thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng 
điện. Tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn không đáp ứng đủ điện cho nền kinh tế quốc dân trong 
tương lai vẫn có thể xảy ra. Để thực hiện nghiêm túc nội dung tiết kiệm điện, Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tăng 
cường tiết kiệm điện trong năm 2012 và các năm đến theo các nội dung sau: 

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm điện trong sử dụng điện phục vụ 
công tác quản lý Nhà nước, quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trang trí, 
quảng cáo, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiêu dùng sinh hoạt dân cư, trong đó chú ý 
các yêu cầu sau: Khi sửa chữa, lắp đặt mới thiết bị, vật tư điện phải chú ý sử dụng loại 
thiết bị, vật tư có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thiết bị đun nước nóng bằng năng 
lượng mặt trời nhưng vẫn bảo đảm công năng sử dụng như bóng compact hoặc đèn 
huỳnh quang công suất thấp T8, T5, chấn lưu điện từ hiệu suất cao, chấn lưu điện tử 
tần số cao, thay thế các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng (nhất là đèn tròn sợi 
đốt); 

- Tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 với thông điệp 
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động" diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 
31 tháng 3 năm 2012, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 được phát động trên địa bàn 
thành phố vào ngày 23 tháng 3 năm 2012 để các tổ chức, cá nhân biết, hưởng ứng. 

Theo đặc điểm từng nhóm đối tượng sử dụng điện, cần phải triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ tiết kiệm điện cụ thể sau: 

1. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:  
- Xây dựng và hoàn thiện Quy chế sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì phải 

khẩn trương ban hành để công bố công khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
biết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả; 

- Trên cơ sở tình hình sử dụng điện năm 2011 và kế hoạch đăng ký sử dụng điện 
tiết kiệm năm 2012, có biện pháp triển khai thực hiện và định kỳ hàng quý (trước ngày 
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20 của tháng đầu quý sau) phải báo cáo tình hình sử dụng điện, số lượng điện năng tiết 
kiệm, kinh phí tiết kiệm điện đã thực hiện, phân tích, đánh giá nguyên nhân kết quả đạt 
được hoặc không tiết kiệm điện được của quý trước báo cáo về Sở Công Thương, Công 
ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND thành 
phố Đà Nẵng. 

2. Các thành phần doanh nghiệp; cơ quan, đơn vị sản xuất – kinh doanh: 
- Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011 (theo Quyết định 

số 1294/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) và phát sinh 
trong các năm đến phải nghiêm túc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị 
định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

- Xây dựng phương án quản lý, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh dịch vụ tiên tiến 
nhất, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ để hạ giá thành sản phẩm, trong đó 
có tiêu chí tiết kiệm điện ít nhất 5% so với năm 2011 khi chưa thay đổi thiết bị sử dụng 
điện trong dây chuyền sản xuất, kinh doanh dịch vụ chú ý tập trung đề ra các giải pháp 
sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, bảo đảm sử dụng đúng công suất, biểu đồ phụ tải đã 
đăng ký và bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh dịch vụ hợp lý, hạn chế tối đa việc sử 
dụng các máy móc, thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn vào giờ cao điểm (từ 9 giờ 30 
phút đến 11 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ); 

- Cắt giảm ít nhất 50% số lượng, công suất đèn chiếu sáng quảng cáo và tắt tất 
cả đèn chiếu sáng quảng cáo sau 22 giờ; 

- Chuẩn bị nguồn phát điện dự phòng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện chủ yếu 
của doanh nghiệp và xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi hệ thống điện Quốc 
gia gặp sự cố thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện. 

3. Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng: 
- Điều chỉnh thời gian đóng cắt, công suất hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

và  trang trí đường phố, khu dân cư, điểm nhấn, quảng trường, công viên hợp lý theo 
từng mùa trong năm, phù hợp với các ngày lễ, Tết, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn 
thành phố để giảm ít nhất 50% công suất hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trang trí 
vào giờ cao điểm tối; 

- Cắt giảm tối đa số đèn pha chiếu sáng lắp trên các trụ thép cao 20 mét, 25 mét, 
30 mét và chỉ sử dụng đèn chiếu sáng trang trí các điểm nhấn, quảng trường, vườn hoa, 
công viên ở các khu vực, đường phố thu hút kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch. 

4. Các đơn vị, hộ gia đình, các nhân, tổ chức sử dụng điện tiêu dùng sinh hoạt 
dân cư: 

- Hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị công suất lớn tiêu thụ nhiều điện năng như 
máy điều hoà nhiệt độ, bếp điện, bình nước nóng, bàn là điện trong giờ cao điểm (từ 9 
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giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ); ngắt các thiết bị điện, đèn 
chiếu sáng ra khỏi nguồn điện khi không có nhu cầu sử dụng. 

- Phát huy tinh thần tiết kiệm điện trong tiêu dùng sinh hoạt dân cư đã đạt được 
trong các năm qua, UBND thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua "Gia đình 
tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến" để nhân dân các quận, huyện, phường, xã 
triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

5. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng: 
 - Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Ban Chỉ đạo cấp điện, có kế 
hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hợp lý và khắc phục kịp thời các hư hỏng sau 
khi tổ chức kiểm tra theo quy định để hạn chế sự cố mất điện, vận hành ổn định, an 
toàn hệ thống điện nhằm có điều kiện cung cấp điện liên tục, an toàn, chú ý khai thác 
triệt để các máy phát điện diezel dự phòng hiện có và huy động có hiệu quả nguồn phát 
điện dự phòng của các khách hàng trong thời gian hệ thống điện Quốc gia gặp sự cố 
thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện để bảo đảm cấp điện cho các khách hàng sử 
dụng điện quan trọng, ưu tiên trong năm 2012 và các năm đến; 

- Giữ nghiêm kỷ luật vận hành, không xảy ra sự cố chủ quan trên hệ thống điện, 
thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo, yêu cầu đối với Công ty Điện lực tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tại Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 
2012 ban hành kèm theo Quyết định số 6785/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương, các quy định của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuyệt đối không gây ảnh 
hưởng nhiều đến việc sử dụng điện phục vụ công tác quản lý Nhà nước, chiếu sáng 
công cộng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ và tiêu dùng sinh hoạt dân cư; 

- Tổ chức thống kê, tổng hợp số liệu sử dụng điện của 04 nhóm đối tượng: Cơ 
quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điện chiếu sáng công cộng; sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ; tiêu dùng sinh hoạt dân cư để thông báo định kỳ hàng tháng cho Sở 
Công Thương, Sở Tài chính trước ngày 15 của tháng sau, trong đó phải thể hiện rõ cơ 
quan, đơn vị nào vi phạm chủ trương tiết kiệm điện để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, 
xử lý; 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng điện của các doanh nghiệp để 
kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu phải thực hiện đúng biểu đồ phụ tải đã thỏa 
thuận, đăng ký trong hợp đồng mua bán điện, đối với các doanh nghiệp sử dụng năng 
lượng trọng điểm và sử dụng lượng điện năng trên 100.000KWh/tháng phải phối hợp 
với Sở Công Thương kiểm tra để xử phạt nghiêm do không thực hiện đúng biểu đồ phụ 
tải và tiếp tục triển khai lắp đặt công tơ điện 3 giá theo quy định để làm cơ sở cho các 
doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa công tác tiết kiệm điện; 
 - Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng 
xây dựng các chuyên đề, phóng sự, hoạt cảnh, chương trình tuyên truyền các gương 
điển hình về tiết kiệm điện, các giải pháp, biện pháp tiết kiệm điện, các sản phẩm tiết 
kiệm điện hiệu suất cao để phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho 
các tổ chức, cá nhân trong năm 2012 và các năm đến. 
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6. UBND các quận, huyện: 
- Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Ban Chỉ đạo cấp điện, triển khai 

thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện tại các cơ quan, đơn vị, bộ phận 
trực thuộc và chủ trì, phối hợp với đơn vị điện lực địa phương kiểm tra việc thực hiện 
tiết kiệm điện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân dân các phường, xã trên địa bàn; 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng vận 
động và hỗ trợ nhân dân sử dụng điện tiêu dùng sinh hoạt tham gia chương trình lắp 
đặt bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời; 

- Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng tổ chức tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm điện trong tiêu dùng sinh hoạt, tích cực 
tham gia phong trào thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến" tại 
từng phường, xã, khối phố, thôn, tổ dân phố, trong đó có chỉ đạo UBND các phường, 
xã và tổ chức bộ phận theo dõi, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn. 

7. Sở Công Thương: 
 - Chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và 
vận hành hệ thống điện năm 2012, phương thức tiết giảm khi hệ thống điện Quốc gia 
gặp sự cố thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện, có chú ý việc cấp điện liên tục, an 
toàn cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên trong năm 2012 và các năm 
đến; 
 - Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng triển 
khai thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 và phong trào thi đua "Gia đình tiết 
kiệm điện năm 2012 và các năm đến", trong đó có dự trù kinh phí triển khai thực hiện 
để tổ chức vận động tuyên truyền và khen thưởng. 
 - Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc cung ứng và sử dụng điện để xử lý 
hoặc đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong cung ứng điện, việc sử dụng điện không 
đúng biểu đồ phụ tải đã thỏa thuận, đăng ký và vi phạm hợp đồng mua bán điện có xảy 
ra tranh chấp; 
 - Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Công 
ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cắt giảm 
điện chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng quảng cáo biển hiệu, pano… 
để kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm trong lĩnh vực chiếu sáng 
công cộng, chiếu sáng trang trí, quảng cáo; 

 - Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng theo 
dõi, cập nhật số liệu về thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kinh phí tiết kiệm điện đã thực 
hiện được để đề xuất các biện pháp khen thưởng, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị thực 
hiện tốt hoặc không đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện đã đăng ký theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT nhằm công bố công khai tình hình sử dụng điện 
của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sau từng quý của năm 2012 và 
các năm sau; 
 - Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng và các 
cơ quan thông tin đại chúng như Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Đài 
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phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng tuyên 
truyền rộng rãi các nội dung về tiết kiệm điện, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiết 
kiệm điện, kịp thời nêu gương các nhóm đối tượng thực hiện tốt việc tiết kiệm điện 
nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả; 

- Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Công Thương kết quả 
thực hiện tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến trên địa bàn thành phố. 
 8. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, 
Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng 
xây dựng các chuyên đề, phóng sự, hoạt cảnh, chương trình phát thanh và truyền hình 
về tiết kiệm điện, dành thời lượng thích hợp để thường xuyên vận động, tuyên truyền 
rộng rãi chủ trương và phát động thực hiện tiết kiệm điện lâu dài trong các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn thành phố. 
 9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động 
thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh 
Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng và các Hội, đoàn 
thể khác quan tâm, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện nhiệm vụ và tích cực 
góp phần tuyên truyền chủ trương lâu dài về thực hiện tiết kiệm điện để chủ trương tiết 
kiệm điện năm 2012 và các năm đến đạt hiệu quả, trở thành thói quen trong sử dụng 
điện. 

 Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu 
trên tổ chức triển khai thực hiện và có nghĩa vụ phổ biến, quán triệt cho các tổ chức, cá 
nhân trong phạm vi quản lý của mình biết để tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trong 
năm 2012 và các năm đến nhằm xây dựng một phong trào ý thức thực hiện tiết kiệm 
điện rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng./. 

 
                                  
                                                            
 
 

   CHỦ TỊCH

  Văn Hữu Chiến
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số: 06 /CT-UBND Đà Nẵng, ngày  18  tháng 4  năm 2012 

 
 

CHỈ THỊ 
Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 

 

 
 Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012; đồng 
thời để chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, 
các hoạt động kinh tế xã hội, … do thiên tai, bão, lũ, triều cường gây ra; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân thành phố chỉ thị: 
 1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, 
nhiệm vụ: 

a) Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm 
cứu nạn năm 2011; phát huy những việc làm tốt, đồng thời phân tích rõ những nguyên 
nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp, giải pháp khắc phục trước mùa 
mưa bão năm 2012. 
 b) Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp, các ngành; rà soát, hoàn 
thiện các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn sát với tình 
hình thực tế diễn biến của từng loại hình thiên tai tại địa phương, đơn vị, đảm bảo thống 
nhất, đồng bộ từ các Sở, ban, ngành, quận, huyện đến các xã, phường, các đơn vị cơ sở 
và có kế  hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, 
các đoàn thể trên địa bàn nhằm đối phó kịp thời, khắc phục nhanh có hiệu quả với các 
tình huống thiên tai. 
 c) Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định của UBND thành phố: số 
3799/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2020, số 1491/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3  năm 2010 về việc ban hành Kế hoạch 
thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng"; chủ động lồng ghép phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và 
quy hoạch, dự án của ngành, địa phương; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng 
đồng các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh. 
 d) Quán triệt và thực hiện phương châm " 4 tại chỗ " (chỉ huy tại chỗ; lực lượng 
tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ), chủ động phòng chống 
và đối phó với thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân 
dân và Nhà nước; 
 đ) Chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động 
thông suốt trong mọi tình huống, thực hiện chế độ trực ban trong mùa lụt, bão, xây dựng 
phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết về lực lượng và phương tiện để ứng cứu kịp thời 
cho nhân dân ở vùng nguy hiểm do triều cường, sóng lớn và vùng ven sông thường 
xuyên bị xói lở, bị ngập sâu, vùng bị lũ quét, bị trượt lở đất và vùng hạ lưu hồ chứa 
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nước; vận động nhân dân chủ động dự trữ lương thực, nước uống, các nhu yếu phẩm 
thiết yếu và thuốc men để sử dụng trong thời gian ít nhất là 7 ngày; khuyến cáo người 
dân hạn chế ra đường khi có bão đổ bộ, đi lại ở những vùng, khu vực bị ngập lũ. 
 2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

a) Tổ chức kiểm tra và hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, lụt bão năm 
2012 của các xã, phường và đơn vị trực thuộc, các cơ sở kinh tế thuộc mọi thành phần; 
tiến hành điều tra, thống kê xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư 
có thể huy động cho công tác phòng, chống lụt, bão; rà soát, cập nhật, xác định những 
khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, bão trên địa bàn (kể cả khu vực thoát lũ ở hạ lưu hồ 
chứa), chủ động di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; trường hợp chưa tổ chức tái định cư 
lâu dài, phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết. 
 b) Thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt, bão của Ban Chỉ huy Chỉ huy Phòng 
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố; phương án xử lý tình huống khẩn cấp về 
thiên tai lụt, bão trên địa bàn thành phố, nhất là các hồ chứa nước Hoà Trung và Đồng 
Nghệ thuộc huyện Hoà Vang.  
 UBND quận, huyện có hồ chứa nước thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, 
bão đủ năng lực để điều hành công tác phòng chống lụt, bão cho các hồ chứa nước, xây 
dựng phương án phòng, chống lũ, phương án sơ tán nhân dân vùng hạ lưu; kiểm tra các 
phương tiện, vật tư đảm bảo đủ số lượng; tổ chức nghiêm túc trực phòng chống lụt, bão 
tại hồ chứa 24 giờ trong ngày trong mùa mưa bão; 
 c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về việc huy động 
các nguồn lực của địa phương, đơn vị theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống 
lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn. Chủ động 
sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để phòng, 
chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân 
dân; đồng thời phải quan tâm, hỗ trợ không để người dân vùng thiên tai bị đói. 
 

 3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động xây dựng các phương án, 
kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sát thực tế để chủ động triển khai thực hiện công 
tác tìm kiếm cứu nạn; theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của tàu thuyền đánh cá; 
phối hợp với Chi cục Thủy sản, yêu cầu các chủ tàu, thuyền phải chấp hành nghiêm túc 
các văn bản quy định của các Bộ, ngành Trung ương về đảm bảo an toàn tàu cá; kiên 
quyết không cho tàu, thuyền thiếu các trang thiết bị ra khơi.  
 4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bố trí 
lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, cứu hộ 
2 hồ chứa nước Hoà Trung và Đồng Nghệ và các hồ chứa nước khác, hiệp đồng với các 
đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố để kịp thời xử lý ứng cứu các tình 
huống khẩn cấp về lụt, bão, thiên tai. 
 5. Công an thành phố chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện 
cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và an 
toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với lực lượng quân 
đội, các địa phương tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo 
 - Chi cục Thủy sản thực hiện chế độ đăng kiểm tàu cá, phối hợp với Bộ đội Biên 
phòng thành phố và UBND các quận có khai thác hải sản tổ chức thực hiện các quy định 
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đảm bảo cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển; phối hợp với Sở Giao 
thông Vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố (Cảnh sát 
đường thủy) hướng dẫn ngư dân nơi trú đậu tàu thuyền trong mùa mưa bão theo quy 
định của UBND thành phố; 

- Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố phối hợp với các quận, 
huyện tổ chức kiểm tra đánh giá tất cả các công trình hồ chứa nước trên địa bàn thành 
phố và có phương án khắc phục, sửa chữa theo phân cấp quản lý hồ chứa nước. Đối với 
các công trình bị hư hỏng nghiêm trọng, phải có phương án xử lý tình huống trong mùa 
mưa bão năm 2012. Khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ đầu tư xây dựng các công 
trình đê, kè, hồ, đập trước mùa mưa bão. 

7. Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc phương 
án xử lý tình huống khẩn cấp về thiên tai, lụt, bão của 2 hồ chứa nước Hoà Trung và 
Đồng Nghệ; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, 
bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và UBND huyện Hoà Vang; lập phương án thông 
tin liên lạc với các địa phương ở hạ lưu 2 hồ chứa nước, kịp thời  thông báo cho nhân 
dân sơ tán khi xảy ra sự cố. 

8. Sở Giao thông - Vận tải chuẩn bị lực lượng, phương tiện để tham gia kịp thời 
công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giải phóng mặt đường trên địa bàn 
thành phố khi có bão xảy ra, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trong vùng bão, lũ. 

9. Sở Y tế: Lập phương án cấp cứu, cứu nạn kịp thời (kể cả phương án lưu động) 
cho nhân dân vùng bị thiên tai, kể cả việc tiếp nhận nạn nhân từ các tỉnh bạn; phối hợp 
với các Sở: Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường xử lý môi trường, nước 
uống và phòng chống các dịch bệnh phát sinh sau khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra. 
 10. Sở Xây dựng kiểm tra các phương án phòng, chống lụt, bão các công trình 
đang thi công dở dang, khu giải toả, khu tái định cư trên địa bàn thành phố; yêu cầu các 
Ban quản lý, các chủ đầu tư phải có phương án phòng chống bão (đối với với các công 
trình đang thi công bằng tháp và cẩu phải hạ tháp và cẩu trước khi bão đổ bộ), đồng thời 
phải có các phương án xử lý ngập úng và các sự cố có thể xảy ra cho các khu dân cư do 
công trình đang thi công gây nên; thực hiện tốt công tác rong tỉa cây xanh đường phố 
trước mùa mưa bão. Sau bão phải khẩn trương đề xuất UBND thành phố có phương án 
khắc phục hư hỏng các công sở, trường học, bệnh viện,… để đảm bảo mọi hoạt động 
trên địa bàn thành phố trở lại bình thường. 
 11. Sở Công thương  
 a) Xây dựng kế hoạch dự phòng về lương thực và các mặt hàng thiết yếu trước 
mùa mưa lũ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt trong 
lụt, bão; 

 b) Làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng lập phương án cắt điện 
hợp lý cho từng vùng, từng khu vực khi có thiên tai xảy ra, tổ chức kiểm tra an toàn đối 
với toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn thành phố.  
 12. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với các địa phương kiên quyết ngăn 
chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên các sông; kiểm tra, cảnh báo các vùng có khả 
năng xảy ra trượt lở đất trong mùa mưa do khai thác đất đá. 

 13. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố 
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 a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống lụt bão của 
các ngành, địa phương, chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc đối phó 
với thiên tai, lụt, bão; 
 b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, 
UBND các quận, huyện theo dõi diễn biến của bão, lũ, thiên tai để tổng hợp đề xuất 
UBND thành phố quyết định các biện pháp cứu trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống 
nhân dân vùng thiên tai; thực hiện cứu trợ ở các địa phương đảm bảo đúng quy định. 
 14. Đề nghị Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung bộ cung cấp kịp thời 
các tin dự báo thời tiết, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, đồng thời dự báo, 
cảnh báo sớm khả năng xuất hiện các trường hợp thời tiết nguy hiểm như lũ quét, lốc, 
nước dâng, áp thấp nhiệt đới gần bờ để phòng tránh, chủ động giảm nhẹ thiên tai. 
 15. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng và đề 
nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, các cơ quan thông 
tin đại chúng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phát tin, thông báo kịp thời các 
thông tin, thông báo, dự báo về thời tiết, thiên tai, các chủ trương, mệnh lệnh trong công 
tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành 
hướng dẫn nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng chống thiên tai. 

16. Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, ngoài việc làm tốt 
công tác phòng chống lụt bão để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của ngành, 
địa phương mình phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia công 
tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn theo điều động của Chủ tịch UBND thành 
phố và của Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. 
 17. Đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tổ chức tốt công tác thông tin liên 
lạc về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy 
phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
thành phố và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng cứu cho người và phương tiện 
hoạt động trên biển. 
 18. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, Trung tâm tìm kiếm cứu 
nạn Hàng hải khu vực II, Cảng vụ Đà Nẵng có kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện 
tham gia cùng với các lực lượng địa phương ứng cứu kịp thời các tình huống khẩn cấp, 
tìm kiếm cứu nạn và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. 
 Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 
nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
                          CHỦ TỊCH 

                        Văn Hữu Chiến 
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