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

 
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
  

Số: 01/2015/QĐ-UBND 

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

 
 Đà Nẵng, ngày 15  tháng 01  năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng 
đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 8 năm 2014 của UBND 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 Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
qui địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính 
phủ về bán đấu giá tài sản; 

 Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

 Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài 
chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ 
tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản; 

 Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 
năm 2010 của Chính phủ bán đấu giá tài sản; 

 Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí 
tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; 
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 Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu 
giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
954/TTr-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2014 và xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây 
Dựng tại Công văn số 7828/SXD-QLN ngày 23/12/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng 
đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 
2014, cụ thể như sau: 

1. Bổ sung điểm d, Khoản 2, Điều 19 như sau: 

“d. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín liên tục trong nhiều ngày (không quá 
40 ngày kể từ ngày bắt đầu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng).” 

2. Bổ sung Khoản 1a, Điều 20 như sau: 

“1a. Trình tự đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín liên tục trong nhiều ngày được 
thực hiện như sau: 

a) Cơ quan được giao bán đấu giá quyền sử dụng đất và cơ quan ủy quyền bán 
đấu giá tiến hành niêm phong thùng phiếu đấu giá. 

b) Khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được 
cung cấp Phiếu đấu giá (theo mẫu), tự ghi đầy đủ thông tin, mức đấu giá, bỏ Phiếu đấu 
giá vào bì thư, dán kín và ký niêm phong ngoài bì thư; sau đó bỏ vào thùng phiếu đấu 
giá đã niêm phong. 

c) Tại ngày mở phiếu đấu giá, các bên liên quan kiểm tra xác nhận thùng phiếu 
nguyên niêm phong. Đấu giá viên hoặc người điều hành cuộc bán đấu giá công khai 
mở thùng phiếu đấu giá và lần lượt công bố giá đấu của từng khách hàng. Người có 
mức giá đấu cao nhất là người trúng đấu giá. 

Nếu có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì tổ chức đấu giá tiếp 
giữa những người cùng trả giá cao nhất bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu những người 
trả giá cao nhất đều không có yêu cầu trả giá tiếp thì đấu giá viên hoặc người điều hành 
cuộc bán đấu giá tổ chức rút thăm cho những người đó và công bố kết quả người trúng 
đấu giá.” 

3. Sửa đổi Khoản 2, Điều 26 như sau: 
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“2. Nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất  

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận Quyết định phê duyệt 
kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan được giao xử lý việc bán đấu giá 
cung cấp thông tin và hồ sơ xác định tiền sử dụng đất phải thu chuyển cho Cục thuế 
thành phố để giải quyết tính thu tiền sử dụng đất. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Thuế 
xác định và thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp cho người trúng 
đấu giá  quyền sử dụng đất để nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất vào Kho bạc Nhà 
nước. 

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 
đất hoặc thuê đất có trách nhiệm nộp tiền theo đúng thời hạn ghi trên thông báo của cơ 
quan Thuế. 

Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế (kể cả đợt nộp đầu tiên trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan Thuế), tổ chức, cá nhân trúng đấu 
giá không nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định này thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi 
tiền cọc nộp ngân sách thành phố”. 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và 
Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn chi tiết việc đấu 
giá bằng hình thức bỏ phiếu kín liên tục trong nhiều ngày. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký, 
các nội dung khác tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 
của UBND thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thực 
hiện.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục Thuế; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các Tổ chức bán đấu giá chuyên 
nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.    
 
 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 
 

   Võ Duy Khương 
 
 



4 CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 18-3-2015  

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định về việc Đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội    

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về quy đ
ịnh điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH  ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động 
-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định  
68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tại Tờ trình 
số 2701/TTr-SLĐTBXH ngày 10/12/2014,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc Đưa người lang 
thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện Quy định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban 
hành và thay thế Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 26/11/2002 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về tập trung xử lý các đối tượng bảo trợ xã hội 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 02/2015/QĐ-UBND 
 

       Đà Nẵng, ngày 16  tháng 01 năm 2015 
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thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 Võ Duy Khương 

                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6 CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 18-3-2015  

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

QUY ĐỊNH  
Về việc Đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội                                              

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  02 /2015/QĐ-UBND 

ngày 16  tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 
 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Văn bản này quy định về đối tượng, trình tự thủ tục hồ sơ, thẩm quyền, biện 

pháp xử lý đưa người lang thang trên địa bàn thành phố vào chăm sóc nuôi dưỡng tạm 
thời tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập do nhà nước quản lý (sau đây viết tắt là cơ sở 
BTXH) 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Người lang thang trên địa bàn thành phố (sau đây viết tắt là đối tượng) quy định 

tại Điều 1 bao gồm: 
        1. Người lang thang xin ăn, người kết hợp công việc khác với việc xin ăn có hoàn 
cảnh khó khăn; 

     2. Người tâm thần lang thang trên đường phố; 
       3. Người dẫn dắt trẻ em hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật để bán hàng rong 
đeo bám chèo kéo khách có hoàn cảnh khó khăn; 
       4. Các đối tượng xã hội khác sống lang thang trên đường phố. 

        Điều 3. Giải thích từ ngữ 
         Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

        1.Người lang thang xin ăn, người kết hợp công việc khác với việc xin ăn có hoàn 
cảnh khó khăn: Là những người trực tiếp xin ăn, người vừa làm một công việc khác 
kết hợp với việc xin ăn (như bán hàng rong, bán sách báo, vé số dạo…) hoặc người xin 
ăn giả danh dưới một viẹc làm nào đó (như giả danh người bị đau ốm đang nằm viện, 
bị mất cắp…) 
        2.Người tâm thần lang thang trên đường phố: Là những người có dấu hiệu mắc 
bệnh tâm thần đi lang thang trên đường phố có hành vi gây mất trật tự xã hội, gây nguy 
hiểm cho người khác hoặc có các hành vi thiếu văn hoá làm ảnh hưởng đến mỹ quan 
đô thị. 
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         3. Người dẫn dắt trẻ em, người khuyết tật hoặc mang theo trẻ em, người khuyết 
tật để bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách có hoàn cảnh khó khăn: Là những ngư
ời đi theo để hỗ trợ hoặc trực tiếp dẫn dắt mang theo trẻ em, người khuyết tật để bán 
hàng rong, bán sách báo, vé số dạo… 
         4. Các đối tượng xã hội khác sống lang thang trên đường phố: Là những người 
già yếu, trẻ em, người khuyết tật nặng, người ốm yếu không còn khả năng lao động 
sống lang thang trên đường phố, không xác định được nơi cư trú, tối ngủ ở những nơi 
công cộng như vỉa hè, chợ, bến xe, nhà ga, gầm cầu, công viên… 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 
1. Việc đưa người lang thang trên địa bàn thành phố vào cơ sở BTXH chăm sóc 

nuôi dưỡng tạm thời phải đúng qui trình, thủ tục; đồng thời nhằm đảm bảo mỹ quan đ
ô thị của thành phố. 

2. Người được đưa vào cơ sở BTXH chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời không bị coi 
là bị xử lý hành chính. 

Chương II  
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở BTXH 

1. Biên bản đưa đối tượng vào cơ sở BTXH  

2. Biên bản ghi lời khai (nếu có) 

3. Biên bản bàn giao đối tượng 

4. Sơ yếu lý lịch của đối tượng (ảnh 4 x 6); 
5. Quyết định tiếp nhận đối tượng 

        Điều 6. Thẩm quyền đưa đối tượng vào hoặc ra cơ sở BTXH 
Thực hiện theo Điều 24, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 

2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải 
thể cơ sở BTXH 
        Điều 7. Trình tự, thủ tục 

1. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 1,3,4 Điều 2 Quy định này 

     a) Khi phát hiện đối tượng, Công an xã, phường, quận, huyện hoặc Phòng Cảnh sát 
trật tự Công an thành phố lập biên bản ban đầu để đưa đối tượng vào cơ sở BTXH 
(thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); phối hợp với Tổ thường trực xử lý thông 
tin về người lang thang (sau đây viết tắt là Tổ xử lý thông tin) đưa đối tượng đến Trung 
tâm Bảo trợ xã hội thành phố để lập biên bản bàn giao cho Trung tâm quản lý. 

      b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đưa đối tượng vào Trung tâm, Phòng Cảnh 
sát trật tự Công an thành phố cùng với Tổ xử lý thông tin đến Trung tâm Bảo trợ xã 
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hội ghi lời khai, lý lịch và tiến hành phân loại đối tượng đồng thời, đề xuất cơ quan có 
thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để chăm 
sóc, nuôi dưỡng tạm thời. 

     2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 2 Quy định này 

          a) Khi phát hiẹn đối tượng, Công an xã, phường, quận, huyện hoắc Phòng Cảnh 
sát trật tự Công an thành phố lập biên bản ban đầu, phối hợp với Tổ xử lý thông tin đ
ưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để lập biên bản bàn giao cho Bệnh viện 
tiếp nhận quản lý và điều trị. Trường hợp đối tượng đang lên cơn kích động thì đề nghị 
cán bộ Y tế xã, phường hoặc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng phối hợp đưa đối tượng về 
Bệnh viện Tâm thần. 
         b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đưa đối tượng vào Bệnh viện, Phòng Cảnh 
sát trật tự Công an thành phố cùng Tổ xử lý thông tin đến Bệnh viện ghi lời khai, tiến 
hành phân loại đối tượng và lấy ý kiến xác nhận của Bệnh viện; đồng thời đề xuất cơ 
quan có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Điều dưỡng ng
ười tâm thần thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời. 

Điều 8. Nhiệm vụ của cơ sở BTXH 

      1.Tổ chức tiếp nhận quản lý, nuôi dưỡng đối tượng, cấp phát đồ dùng cá nhân cho 
đối tượng, khám và lập hồ sơ sức khoẻ, tiến hành điều trị các bệnh xã hội (nếu có). Chế 
độ nuôi dưỡng, trang cấp đồ dùng cá nhân, chăm sóc y tế được thực hiện như chế độ 
đối với các đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm.  

      2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đối tượng được đưa vào Trung tâm, Trung 
tâm tiến hành xác minh nơi cư trú, tìm thân nhân và thông báo để thân nhân gia đình 
đến bảo lãnh hoặc quyết định đưa đối tượng về địa phương nơi cư trú để bàn giao. Trư
ờng hợp đối tượng là trẻ em, người già yếu, tàn tật, ốm đau, sống lang thang không xác 
định dược thân nhân và nơi cư trú thì Giám đốc Trung tâm lập danh sách  đề nghị Giám 
đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định đưa vào cơ sở BTXH để nuôi 
dưỡng tập trung; 

      3. Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, lao động sản xuất, tổ chức dạy văn 
hoá, dạy nghề,giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể 
chất, trí tuện và nhân cách; 

      4. Phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện 
xin ra khỏi cơ sở BTXH trở về gia đìng tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho đối tượng ổn định cuộc sống.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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           Điều 9. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

       1. Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn biểu mẫu, thủ tục hồ sơ đưa đối tư
ợng xã hội lang thang vào sơ sở BTXH chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời; 

        2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo tổ chức dạy văn hoá, 
dạy nghề cho các đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở; 

        3. Chỉ đạo Tổ thường trực xử lý thông tin người lang thang phối hợp với Phòng 
Cảnh sát trật tự Công an thành phố và các quận, huyện, xã, phường thường xuyên 
kiểm tra, phát hiện đưa các đói tượng vào cơ sở BTXH; 

        4.Chỉ đạo các cơ sở BTXH chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tiếp 
nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tạm thời đối tượng; đồng thời, tiến hành xác minh dưa đối 
tượng về hoà nhập cộng đồng đúng quy định 

Điều 10. Công an thành phố 
1. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát trật tự và Công an các quận, huyện, xã, phường có 

trách nhiệm lập biên bản đưa đối tượng tại Điều 2 Quy định này và phối hợp với Tổ xử 
lý thông tin chuyển giao đối tượng vào cơ sở BTXH 
           2. Chỉ đạo hệ thống ngành dọc tổ chức điều tra và phối hợp với các cơ quan chức 
năng xử lý kịp thời đối với người dẫn dắt trẻ em, xúi giục người khác hoặc mang theo trẻ 
em, người khuyết tật để bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách hoặc kết hợp với xin ăn 
có hoàn cảnh khó khăn.  

Điều 11. Sở Y tế 
1. Chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần, các Trung tâm y tế có trách nhiệm phối hợp với 

các đơn vị, địa phương có liên quan để điều trị, chăm sóc người tâm thần và người lang 
thang xin ăn và các đối tượng xã hội khác được tập trung vào các cơ sở BTXH; 

2. Hướng dẫn nghiệp vụ chăm sóc sức khoẻ, điều trị phục hồi chức năng cho ngư
ời tâm thần tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần và cộng đồng.  

Điều 12. UBND các quận, huyện. 

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục nhằm tạo sự đồng thuạn trong nhan 
dân về thực hiện chủ trương ngăn chặn, xử lý tình trạng xin ăn biến tướng, lang thang 
đánh giày, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách; 

2. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường kiểm tra phát hiện 
và xử lý kịp thời các đối tượng lang thang xin ăn, đối tượng xã hội khác sống lang 
thang trên địa bàn, đơn vị mình quản lý;  

3. Chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các hội đoàn thể và UBND các xã, phư
ờng rà soát, thống kê số đối tượng xã hội trên địa bàn đi lang thang, bán hàng rong để 
động viên họ chuyển đổi việc làm khác; đồng thời, lồng ghép vào các chương trình, dự 
án để hỗ trợ cho các đối tượng tạo việc làm ổn định cuộc sống. 
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Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ngành, các địa 
phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./. 

 
                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    KT. CHỦ TỊCH 
    PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Duy Khương
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm,  
quản lý đầu tư và xây dựng 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 Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung mua sắm, 
quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký; kể từ 
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 04/2010/QĐ-UB ngày 12 
tháng 02 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định một số vấn đề 
về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực 
thi hành. 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; Chủ 

UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 03/2015/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2015 
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tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

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

 

QUY ĐỊNH 
Một số nội dung về mua sắm, quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  03 /2015/QĐ-UBND 

ngày  24  tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định việc phân cấp, uỷ quyền một số thẩm quyền của UBND 

thành phố Đà Nẵng về mua sắm tài sản, quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án 
sử dụng vốn nhà nước chiếm tỷ trọng từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ 
đồng trong tổng mức đầu tư của dự án do UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị quản 
lý nhà nước và UBND các quận, huyện thuộc thành phố quản lý thực hiện trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà 
thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn 
vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài 
trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, đơn vị trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động mua 

sắm, quản lý đầu tư và xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Quy định 
này. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng thuộc 
thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã, phường thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy 
định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn. 

Điều 3. Vốn Nhà nước 
Vốn Nhà nước được hiểu theo Quy định này bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước; 

công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính 
phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển 
của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất; các khoản thu của Nhà nước 
được để lại đầu tư và vốn đầu tư khác của Nhà nước. 
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Chương II 
QUY ĐỊNH VỀ MUA SẮM SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC  

NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN 
Điều 4. Trình tự thực hiện việc mua sắm tài sản 
1. Lập, phê duyệt danh mục và giá tài sản mua sắm. 
a) Trường hợp mua sắm từ nguồn vốn đã được bố trí kế hoạch hàng năm: Trên 

cơ sở dự toán ngân sách hàng năm được giao, đơn vị trực tiếp mua sắm lập danh mục 
tài sản cần mua sắm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục và giá theo quy định 
tại Điều 5 Quy định này. Trên cơ sở mức giá được phê duyệt, đơn vị lập dự toán trình 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm theo phân cấp quy định tại Khoản 
2, Điều 5 Quy định này (bao gồm danh mục, giá tài sản, số lượng tài sản và các chi phí 
khác có liên quan). Đối với các loại vật tư, hàng hóa phục vụ nhu cầu hoạt động thường 
xuyên của các đơn vị nhưng không thể mua sắm một lần như: phân bón, thuốc trừ sâu, 
hóa chất,... đơn vị thực hiện mua sắm căn cứ thông báo giá của cơ quan có thẩm quyền 
và nhu cầu thực tế về khối lượng vật tư, hàng hóa cần sử dụng của đơn vị mình để thực 
hiện mua sắm theo quy định. 

b) Trường hợp mua sắm chưa có trong kế hoạch dự toán hàng năm thì đơn vị 
trực tiếp mua sắm phải trình UBND thành phố xin chủ trương và phê duyệt bổ sung dự 
toán mua sắm đối với vốn ngân sách thành phố; đối với dự toán mua sắm bổ sung từ 
ngân sách của quận, huyện, giao Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt. 

2. Lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
mua sắm. 

Trên cơ sở dự toán mua sắm được phê duyệt, đơn vị trực tiếp mua sắm lập kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm trình thẩm định theo 
quy định tại Điều 6 của Quy định này. 

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện việc mua sắm tài sản và thẩm quyền phê duyệt 
dự toán mua sắm  

1. Nguyên tắc thực hiện việc mua sắm tài sản. 
a) Giá trị tài sản quy định tại Khoản 2 Điều này được tính cho một lần mua, 

không được chia nhỏ để thực hiện. 
b) Tài sản mua sắm phải thẩm định giá quy định tại Điều này đã qua đấu thầu 

hoặc qua Hội đồng xác định giá thì không nhất thiết phải thẩm định giá. 
c) Tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: Cơ quan trực tiếp 

mua sắm phải tham khảo giá của ít nhất 03 nhà cung cấp khác nhau hoặc thuê cơ quan 
thẩm định giá có tư cách pháp nhân để thẩm định giá trước khi phê duyệt dự toán. 

d) Tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên: Cơ quan mua sắm trực tiếp hợp 
đồng với cơ quan thẩm định giá có tư cách pháp nhân để thẩm định giá. 

2. Thẩm quyền phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm. 
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a) Tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng: Chủ tịch UBND thành phố giao quyền 
cho Thủ trưởng cơ quan trực tiếp mua sắm tài sản phê duyệt danh mục và dự toán mua 
sắm.  

b) Tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng: Chủ tịch UBND 
thành phố giao quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt dự toán mua sắm. 

c) Tài sản có giá trị dưới 02 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của 
UBND quận, huyện: Chủ tịch UBND thành phố giao quyền cho Chủ tịch UBND quận, 
huyện phê duyệt dự toán mua sắm. 

d) Tài sản có giá trị từ 02 tỷ đồng trở lên: Sở Tài chính kiểm tra, trình UBND 
thành phố phê duyệt dự toán mua sắm. 

Điều 6. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm  

1. Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng. 
Chủ tịch UBND thành phố giao quyền cho Thủ trưởng cơ quan trực tiếp mua 

sắm tổ chức thực hiện việc mua sắm phù hợp với quy định về đấu thầu hiện hành và 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

2. Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. 
a) UBND thành phố giao quyền cho Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thẩm định, 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa 
chọn nhà thầu mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. 

b) UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thẩm định trình UBND 
thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết 
quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản có giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên. 

c) UBND thành phố giao quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thẩm 
định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả 
lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với những gói thầu do 
mình phê duyệt dự toán mua sắm.  

3. Đối với các gói thầu mua thuốc y tế, dụng cụ vật tư y tế tiêu hao cho các cơ 
sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của 
Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế và Bộ Tài chính. 

Chương III 
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
Điều 7. Lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn 
Tất cả các dự án đều phải lập chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy định như sau: 
1. UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, nguồn 
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vốn, khả năng cân đối vốn đối với tất cả các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C 
sử dụng vốn cân đối ngân sách thành phố, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn 
từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách thành phố và các 
khoản vốn vay khác của ngân sách thành phố để đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ 
quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn các dự án này.  

2. UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối 
vốn như sau: 

- Tất cả các dự án nhóm C còn lại không thuộc Khoản 1 Điều này sử dụng vốn 
cân đối ngân sách thành phố, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu 
để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách thành phố và các khoản vốn 
vay khác của ngân sách thành phố để đầu tư. 

- Vốn cân đối ngân sách quận, huyện và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng 
chưa đưa vào cân đối ngân sách quận, huyện có tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định 
chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án này. 

3. UBND các quận, huyện quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách quận, huyện và vốn từ 
nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách quận, huyện có tổng 
mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng. Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc đơn vị có chức năng 
quản lý đầu tư và xây dựng quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định chủ trương 
đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án này. 

4. Nội dung lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn thực hiện theo Luật Đầu tư công, Nghị định, các văn bản pháp luật hiện 
hành về đầu tư công và hướng dẫn cụ thể của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư. 

Điều 8. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình  
1. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng chỉ được lập thủ tục trình duyệt dự án đầu 

tư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. 

2. Trình tự, nội dung hồ sơ trình duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công 
trình thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình. 

3. Các dự án có giá trị tổng mức đầu tư nhỏ dưới 500 triệu đồng sau khi được 
phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, hoặc có kế hoạch 
vốn được duyệt, uỷ quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành lập và phê duyệt 
thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình mà không phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đối với các dự án do mình hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư.      

Điều 9. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 
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1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây 
dựng chuyên ngành) theo quy định tại Khoản 5 Điều này làm đầu mối chủ trì tổ chức 
thẩm định dự án từ nhóm B trở xuống do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu 
tư, tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. 

2. Đối với dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án. 
3. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định báo 

cáo nghiên cứu khả thi, không phải tổ chức thẩm định riêng. 
4. Thời gian thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng và các 

văn bản pháp luật liên quan. 
5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm làm đầu mối chủ trì tổ chức 

thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên 
cứu khả thi như sau: 

a) Sở Công thương chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế cơ 
sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình 
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải 
điện, hệ thống điện chiếu sáng, trạm biến áp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo 
máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành khác, trừ công trình công 
nghiệp vật việu xây dựng. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định tháo dỡ, di dời, 
lắp đặt hệ thống thiết bị điện, các dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị.  

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định và tham 
gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở 
này đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều, 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng – đánh bắt thuỷ sản, định canh - định cư và các 
công trình nông nghiệp chuyên ngành khác. 

c) Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết 
kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các 
công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông độc lập (trừ các dự án do 
Sở Xây dựng tổ chức thẩm định) như: Cầu, hầm đường bộ, cống, vỉa hè, bãi đỗ xe, kè 
(trừ các công trình kè thuộc dự án thuỷ lợi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tổ chức thẩm định), mương thoát nước ngang và dọc, giao thông đường bộ, tuyến 
đường thuỷ nội địa, các hạng mục tổ chức giao thông.  

d) Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 
và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình 
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng (trừ 
các công trình công nghiệp do Sở Công thương tổ chức thẩm định); các dự án hạ tầng 
kỹ thuật trong các khu dân cư mới, khu tái định cư, khu công nghiệp (san nền, giao 
thông, cấp nước, thoát nước, cây xanh, cảnh quan); thoát nước đô thị và các dự án đầu 
tư xây dựng công trình khác được UBND thành phố giao. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến 
về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với 
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các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình bưu chính viễn thông, công nghệ 
thông tin và truyền thông. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định tháo dỡ, di dời, 
lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc. 

e) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về 
thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với 
các công trình, dự án liên quan đến các vấn đề an toàn bức xạ, hạt nhân có sử dụng 
nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị ghi đo bức xạ, sản xuất đồng vị phóng xạ, máy 
gia tốc, chất thải phóng xạ; các công nghệ cao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công 
nghệ khuyến khích chuyển giao. 

g) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong dự án đầu tư và phương án tổng thể bồi 
thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư. 

h) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về phương án huy động vốn, phân 
tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - 
xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án. 
Chủ trì tổ chức thẩm định các dự án PPP theo quy định. 

i) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác 
định kinh phí đầu tư tương ứng về phòng cháy chữa cháy.  

k) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có kỹ thuật phức tạp, áp dụng công 
nghệ mới, công nghệ cao ngoài khả năng chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền thẩm 
định thiết kế cơ sở phải báo cáo UBND thành phố để mời cơ quan tư vấn hoặc chuyên 
gia tham gia thẩm định thiết kế cơ sở. 

6. Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 
xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau: 

a) Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (là cơ quan 
đầu mối) theo quy định tại Khoản 5 Điều này chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật, tổng hợp kết quả thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt theo 
phân cấp tại Điều 10 Quy định này. 

b) UBND quận, huyện, tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do mình 
quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định là đơn vị có chức năng quản lý đầu tư và xây 
dựng trực thuộc UBND quận, huyện. 

Chủ đầu tư không phê duyệt lại thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê 
duyệt trong Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật. 

Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 
1. Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình các dự 

án có tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên và UBND thành phố làm chủ đầu tư các 
dự án này (trừ các dự án đầu tư từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển 
 
của nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà 
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nước do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư). 
2. Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình như sau: 
a) Giao người đứng đầu các đơn vị sau (được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hoặc 

có đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư): Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, 
huyện, các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Công thương phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 
dựng công trình có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 05 tỷ đồng. Trường 
hợp Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình có các hạng mục thuộc chuyên ngành khác 
nhau, cơ quan được UBND thành phố ủy quyền có trách nhiệm lấy ý kiến của các Cơ 
quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Quy định này trước 
khi phê duyệt. 

b) Người đứng đầu các sở, ban, ngành không thuộc Điểm a, Khoản 2 Điều này 
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư từ 500 
triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng do mình hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư. 

c) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 
xây dựng công trình các dự án còn lại có tổng mức đầu tư từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ 
đồng do các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này làm chủ đầu tư. 

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 
trình 

Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình làm thay đổi địa điểm, quy 
hoạch xây dựng, quy mô, mục tiêu đầu tư, hoặc làm vượt tổng mức đầu tư đã được 
duyệt thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt lại nội 
dung điều chỉnh. Trường hợp sau khi điều chỉnh thiết kế dự toán làm tăng tổng mức 
đầu tư dẫn đến vượt thẩm quyền được phân cấp tại Khoản 2, Điều 10 Quy định này thì 
chủ đầu tư phải trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng (là cơ quan đầu mối) theo quy 
định tại Khoản 5, Điều 9 Quy định này tổ chức thẩm định trình UBND thành phố phê 
duyệt lại nội dung điều chỉnh. 

Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không làm thay đổi địa điểm, 
quy hoạch xây dựng, quy mô, mục tiêu đầu tư, hoặc không vượt tổng mức đầu tư đã 
được duyệt thì chủ đầu tư được tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
thành phố. Những nội dung điều chỉnh phải được Cơ quan chuyên môn về xây dựng 
theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Quy định này tổ chức thẩm định trước khi quyết 
định. 

Điều 12. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán xây dựng 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Quy 
định này chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết 
kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai 
bước đối với các công trình theo phân cấp. 
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2. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong 
trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong 
trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 
trong trường hợp thiết kế ba bước. 

Điều 13. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình xây 
dựng 

Khi điều chỉnh thiết kế - dự toán làm thay đổi địa điểm, quy hoạch xây dựng, 
quy mô, mục tiêu đầu tư, hoặc làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt thì chủ đầu tư 
phải trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt lại nội dung điều chỉnh. Trường 
hợp sau khi điều chỉnh thiết kế dự toán làm tăng tổng mức đầu tư dẫn đến vượt thẩm 
quyền được phân cấp tại Khoản 2, Điều 10 Quy định này thì chủ đầu tư phải trình Cơ 
quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Quy định này tổ chức 
thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt lại nội dung điều chỉnh. 

Khi điều chỉnh thiết kế - dự toán không làm thay đổi địa điểm, quy hoạch xây 
dựng, quy mô, mục tiêu đầu tư, hoặc không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt chủ 
đầu tư được tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Những 
nội dung điều chỉnh phải được Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại 
Khoản 5, Điều 9 Quy định này tổ chức thẩm định trước khi quyết định. 

Điều 14. Quy định về công tác đấu thầu 
1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
a) Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các 

gói thầu trong dự án thuộc thẩm quyền do mình quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư 
quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quy định này. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm 
tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu này. 

b) Người đứng đầu các đơn vị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các 
gói thầu của dự án đã được bố trí vốn triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền do mình 
quyết định đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quy định này. Bộ phận có chức năng 
về kế hoạch, tài chính thuộc cấp quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu này. 

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả 
lựa chọn nhà thầu. 

Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết 
quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn pháp luật 
hiện hành về đấu thầu. Cụ thể như sau: 

a) Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết 
quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu do UBND thành phố làm chủ đầu tư quy 
định tại Khoản 1, Điều 10 Quy định này. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ 
sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu này. 
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b) Người đứng đầu các đơn vị phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết 
quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu trong dự án đã được bố trí vốn triển khai 
thực hiện do mình làm chủ đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quy định này. Chủ 
đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thẩm định hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu này. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu 
tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định. 
Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc thẩm định hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Điều 15. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 
Phương pháp điều chỉnh, bổ sung giá trị hợp đồng: Tất cả các gói thầu thực hiện 

điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và hướng dẫn của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

Điều 16. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  
1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan điều hành dự án (trường hợp được chủ đầu tư ủy 

quyền) lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ 
Tài chính và các quy định hiện hành của thành phố về tạm ứng, thanh toán, quyết toán 
vốn đầu tư. 

2. Đối với dự án nhóm A và nhóm B, Chủ đầu tư, Cơ quan điều hành dự án phải 
thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo quyết toán trước khi trình thẩm tra 
phê duyệt quyết toán. Đối với dự án nhóm C chỉ thực hiện kiểm toán độc lập khi có 
yêu cầu của người quyết định đầu tư. 

3. Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền cho: 
a) Giám đốc Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án 

nhóm C (trừ các trường hợp quy định tại Khoản C, Điều này); thẩm tra trình UBND 
thành phố phê duyệt quyết toán vốn các dự án nhóm A, B. 

b) Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thẩm tra, phê duyệt  quyết toán vốn đầu 
tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND quận, huyện và các công trình sử 
dụng nguồn vốn ngân sách quận, huyện. 

c) Chủ đầu tư cấp Sở thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do 
mình và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.  

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Quy định xử lý chuyển tiếp 
1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày Quy định 

này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không 
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phải làm thủ tục phê duyệt lại dự án. Các công việc tiếp theo được thực hiện theo Quy 
định này. 

2. Các dự án đầu tư xây dựng công trình chưa được phê duyệt thì thực hiện theo 
Quy định này. 

3. Các nội dung khác về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng công trình quản 
lý đầu tư xây dựng không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các văn bản 
pháp luật hiện hành. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh 

thì các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng 
dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo quy định./. 
                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 
    PHÓ CHỦ TỊCH 

 Võ Duy Khương        
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QUYẾT ĐỊNH 
 

Sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây 
dựng thông thường tại khoản 5, mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 
số 36/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 
quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
 Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 57/2002/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ 
về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

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

Căn cứ Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 
của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10, 
Sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 
loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 
      UỶ BAN NHÂN DÂN 
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 04/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  05 tháng 02 năm 2015 



24 CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 18-3-2015  

Căn cứ Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 11, 
Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng 
thông thường tận thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 102/TTr-STC ngày 02 
tháng 02 năm 2015,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu 
xây dựng thông thường tại khoản 5, mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
36/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy 
định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như sau: 

1. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng 
thông thường là 1.700 đồng/tấn. 

2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng 
thông thường tận thu là 1.020 đồng/tấn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được 
áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường; Cục Trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

 

Số: 05/2015/QĐ-UBND 

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

              Đà Nẵng, ngày  25 tháng  02  năm 2015 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định trợ cấp hằng tháng đối với  

người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp 
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 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

 Căn cứ Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 11 ngày 12 năm 2014 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thông qua chính sách trợ cấp hàng tháng 
đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ Trình 
số 50/TTr-SLĐTBXH ngày 29/01/2015, 

                                           QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trợ cấp hằng tháng đối với 
người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ 
trì, phối hợp với 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 sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 
ban hành Quy định trợ cấp hằng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang 
hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có 
tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hằng tháng thuộc hộ cận nghèo 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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 Mức trợ cấp quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2015. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ 
tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

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

 

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

QUY ĐỊNH 
Về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng 
 đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  05 /2015/QĐ-UBND 
ngày  25 tháng 02  năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
 Quy định này quy định về điều kiện, mức trợ cấp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
xét duyệt trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức 
trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 2. Đối tượng áp dụng  
 1. Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng Tám năm 1945 được Nhà nước 
tặng “Bằng có công với Nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến 
được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng 
theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.  
 2. Thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hằng 
tháng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 3. Điều kiện được hưởng trợ cấp 
 1. Đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quy định này phải là người 
không được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng khác theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng và các chế độ trợ cấp hằng tháng khác của thành phố. 
 2. Đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy định này phải có đủ các điều 
kiện sau: 
 a) Không hưởng lương và không hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; 
 b) Không hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng khác theo quy định của Pháp lệnh 
Ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ trợ cấp hằng tháng của thành phố; 
 c) Thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố. 
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 Điều 4. Mức trợ cấp 
 Đối tượng được quy định tại Điều 2, đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 của 
quy định này được giải quyết trợ cấp hằng tháng là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 
đồng). 
 Thời điểm hưởng trợ cấp kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết trợ cấp. 
 Điều 5. Thẩm quyền, hồ sơ và quy trình xét duyệt 
 1. Thẩm quyền quyết định chế độ trợ cấp 
 Chủ tịch UBND quận, huyện nơi đối tượng cư trú có thẩm quyền quyết định cho 
hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; 
 2. Hồ sơ đề nghị xét duyệt 
 a) Bản khai của đối tượng; 
 b) Biên bản đề nghị của Hội đồng xét duyệt chính sách xã, phường; 
 3. Quy trình xét duyệt 
 a) Đối tượng nộp hồ sơ tại UBND xã, phường nơi cư trú, cán bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội xã, phường tiếp nhận Bản khai, kiểm tra trình Hội đồng xét 
duyệt chính sách xã, phường xem xét từng đối tượng; lập biên bản đề nghị giải quyết 
chế độ trợ cấp gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện (kèm theo 
hồ sơ) trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của đối 
tượng; 
 b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện thẩm tra hồ sơ, trình 
Chủ tịch UBND quận, huyện ra quyết định giải quyết trợ cấp trong thời hạn  không quá 
05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của UBND xã, phường và gửi quyết định 
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Người có công) trước ngày 25 
hàng tháng. 
 Điều 6. Thủ tục, thẩm quyền quyết định thôi hưởng trợ cấp và di chuyển 
chế độ trợ cấp 
 1. Thẩm quyền quyết định việc thôi hưởng trợ cấp và chuyển chế độ trợ cấp 

Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định việc thôi hưởng trợ cấp hoặc chuyển 
chế độ trợ cấp trong những trường hợp sau: 

a) Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% 
đến 30% từ trần; 

b) Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% 
đến 30% di chuyển đến địa phương khác ngoài thành phố; 

c) Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% 
đến 30% được hưởng các chế độ trợ cấp hằng tháng mới theo quy định của Pháp lệnh 
Ưu đãi người có công với cách mạng, được giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định 
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số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố hoặc thoát ra 
khỏi hộ cận nghèo có đời sống ổn định; 

d) Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% 
đến 30% đang hưởng trợ cấp từ quận, huyện này di chuyển đến quận, huyện khác trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Thủ tục thôi hưởng chế độ trợ cấp và chuyển chế độ trợ cấp 
a) Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% 

đến 30% đang hưởng trợ cấp từ trần hoặc di chuyển đến địa phương khác ngoài thành 
phố: UBND xã, phường lập phiếu báo giảm kể từ tháng tiếp theo tháng từ trần hoặc 
chuyển đến địa phương khác gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để trình 
Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp; 
 b) Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% 
đến 30% đang hưởng trợ cấp được giải quyết trợ cấp mới theo Pháp lệnh Ưu đãi Người 
có công với cách mạng, trợ cấp theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
5 năm 2009 của UBND thành phố thì Chủ tịch UBND quận, huyện ra Quyết định thôi 
hưởng trợ cấp kể từ tháng tiếp theo tháng được giải quyết trợ cấp mới; 
 c) Thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp đã thoát 
ra khỏi hộ cận nghèo, đời sống ổn định: UBND xã, phường cấp Giấy xác nhận gửi về 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội trực tiếp thẩm tra, trình Chủ tịch UBND quận, huyện ra Quyết định thôi 
hưởng trợ cấp;  

d) Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% 
đến 30% đang hưởng trợ cấp từ quận, huyện, phường, xã này di chuyển đến quận, 
huyện, phường, xã khác trên địa bàn thành phố: UBND xã, phường lập phiếu báo giảm 
gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội lập thủ tục trình Chủ tịch UBND quận, huyện chuyển chế độ 
trợ cấp đến địa phương mới. 

Sau khi ban hành Quyết định thôi hưởng chế độ trợ cấp và chuyển chế độ trợ 
cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi quyết định về Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội (qua Phòng Người có công). 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 7. Nguồn kinh phí 
Kinh phí trợ cấp hàng tháng đối với Người có công giúp đỡ cách mạng, thương 

binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% quy định tại Điều 4 của Quy định này do ngân 
sách thành phố đảm bảo. Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 
với Sở Tài chính dự toán kinh phí, trình UBND thành phố xem xét, bố trí trong nguồn 
sự nghiệp bảo đảm xã hội của các quận, huyện để thực hiện. 
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Điều 8. Đối tượng người có công với cách mạng đã được giải quyết chế độ trợ 
cấp theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND thành phố 
Đà Nẵng thì tiếp tục hưởng mức trợ cấp quy định tại Quyết định này. 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
 Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người 

có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Định kỳ và đột xuất, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.  

2. UBND các quận, huyện 
a) Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, trình Chủ tịch 

UBND quận, huyện giải quyết trợ cấp, thôi hưởng trợ cấp và chuyển chế độ trợ cấp kịp 
thời; thực hiện thanh, quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định. 
 b) Định kỳ và đột xuất, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về 
thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng đang 
hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (qua Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội). 

3. UBND xã, phường 
a) Kiểm tra, khảo sát Người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh có tỷ lệ 

thương tật từ 21% đến 30% đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy định này, hướng 
dẫn lập hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp; 
b) Tổ chức huy động các nguồn lực giúp đỡ các đối tượng đủ điều kiện quy định tại 
Điều 3 của Quy định này, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình chính sách.  
Điều 10. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có phát sinh mới thì thủ 
trưởng các cơ quan, cá nhân phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 
tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Huỳnh Đức Thơ 
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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: 06 /2015/QĐ-UBND                Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2015 
 
                                         

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường,  

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước 
thu hồi đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 197/TTr-
STNMT ngày 09 tháng 03 năm 2015, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi 

đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.  Quyết 
định này thay thế các Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn 
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thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND 06 tháng 12 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở 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; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; 
Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Huỳnh Đức Thơ  
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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 

        
                                         

QUY ĐỊNH 
Về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  06 /2015/QĐ-UBND 
 ngày 14 tháng 03 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh 
tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Các trường hợp khác về trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất và bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư không được quy định tại Quy định này được thực hiện theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan, cán bộ công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013. 
3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất. 

Điều 3. Căn cứ thực hiện việc thu hồi đất  
Căn cứ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi 

ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. 
1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62  của 

Luật Đất đai.  
2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm quận, huyện đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt.  
Khi Quy định này có hiệu lực thi hành mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quận, 

huyện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc thu hồi đất căn 
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cứ vào kế hoạch sử dụng đất thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Đất 
đai.  

 
3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. 
Điều 4. Thẩm quyền thu hồi đất 
1. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau 

đây: 
a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường. 
2. Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau 

đây: 
a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; 
b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam. 
3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất. 
Điều 5. Giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định 

cư 
Tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (sau 

đây gọi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường), gồm: 
1. Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư của quận, huyện 
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoặc các đơn vị được giao nhiệm vụ 

thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có). 

 
Chương II 

 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT VÀ 
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

 
Mục 1 

 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT 
Điều 6. Kế hoạch thu hồi đất và Thông báo thu hồi đất  

1. Thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất 
Khi Quy định này có hiệu lực thi hành mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quận, 

huyện chưa được phê duyệt thì thực hiện thông báo thu hồi đất (tổng) để làm cơ sở cho 
việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 
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a) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất đối với những dự án do 
Ủy ban nhân dân thành phố giới thiệu địa điểm và những trường hợp thu hồi đất có liên 
quan từ 02 (hai) quận, huyện trở lên;  

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện 
ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất đối với những trường 
hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này.  

c) Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký 
văn bản giới thiệu địa điểm hoặc giao nhiệm vụ cho Tổ chức Phát triển quỹ đất thành 
phố thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và công 
bố, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư có trách nhiệm 
nộp hồ sơ tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân 
cùng cấp ký Thông báo thu hồi đất.  

2. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày đối với 
đất nông nghiệp và 180 (một trăm tám mươi) ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. 
Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 
đạc, kiểm đếm. 

3. Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt 
Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đây: 

a) Lý do thu hồi đất; 
b) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy 

hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp 
thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất; 

c) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 
d) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư; 
đ) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
4. Thông báo thu hồi đất bao gồm các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và 

d Khoản 3 Điều này.  
5. Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường triển khai thực hiện thông báo thu hồi đất; gửi thông báo thu 
hồi đất đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có 
đất thu hồi và niêm yết thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và 
địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

Điều 7. Hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất 
Hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất gồm:  
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1. Tờ trình và kèm theo dự thảo Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án theo 
Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư 
hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

2. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có 
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt); 

3. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với 
các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án. 

Điều 8. Chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất  
1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với đơn vị đo đạc (có tư cách pháp 

nhân) thực hiện việc thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 
thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư. 

2. Việc lập hồ sơ địa chính khu đất, thửa đất thu hồi theo quy định sau: 
a) Đo đạc xác định mốc giới ngoài thực địa; 
b) Lập bản đồ địa chính khu đất; 
c) Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung: Số hiệu tờ bản đồ, số 

hiệu thửa đất, tên người sử dụng đất, diện tích, mục đích sử dụng đất. 
d) Tùy theo tính chất, quy mô sử dụng đất của dự án nhưng thời gian thực hiện 

không quá 10 (mười) ngày làm việc đối với dự án có quy mô diện tích nhỏ hơn 1 ha, 
không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với dự án có quy mô diện tích từ 1 ha đến 
20 ha, không quá 45 (bốn lăm) ngày làm việc đối với dự án có quy mô diện tích từ 20 
ha đến 50 ha, không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc đối với dự án có quy mô diện 
tích từ 50 ha đến 100 ha, không quá 75 (bảy lăm) ngày làm việc đối với dự án có quy 
mô diện tích từ 100 ha đến 200 ha và đối với dự án có quy mô lớn hơn 200 ha thì thời 
gian thực hiện không quá 100 (một trăm) ngày làm việc kể từ ngày đơn vị tư vấn về đo 
đạc ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án. 

Điều 9. Hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất 
1. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi 

đất gồm: 
a) Thông báo thu hồi đất; 
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b) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản 
tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi; 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 
100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 
năm 2014 (nếu có); 

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 
đ) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành 

kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm nộp Tờ trình đề nghị thu 
hồi đất và các hồ sơ theo quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này.   

Điều 10. Trình tự thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, 
huyện 

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 
9 Quy định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, huyện (thời hạn không quá 
02 ngày làm việc), chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi nhận đầy đủ hồ sơ có trách nhiệm 
lập Tờ trình, dự thảo Quyết định thu hồi đất; trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban 
hành Quyết định thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định 
này (thời gian 10 ngày làm việc). 

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, ký Quyết định thu hồi đất (thời hạn 07 
ngày làm việc). 

Điều 11. Trình tự thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành 
phố 

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 
9 Quy định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
(trong thời hạn không quá 02 ngày). 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Tờ trình, dự thảo Quyết định 
thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất đối với 
trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Quy định này (thời gian 10 ngày 
làm việc). 

3. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ký Quyết định thu hồi đất và Quyết định 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (thời hạn 07 ngày làm việc). 

Mục 2 
THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ  

Điều 12. Thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư 
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1. Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư được thành lập theo từng 
dự án để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận, huyện 
(sau đây gọi tắt là Hội đồng bồi thường). 

2. Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông 
báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoặc đơn vị được giao nhiệm 
vụ thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản đến 
phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có đất thuộc phạm vi dự án để trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thành lập Hội đồng bồi thường.  

Hội đồng bồi thường được thành lập căn cứ vào nhu cầu, tiến độ giải phóng mặt 
bằng của từng dự án do lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng 
và các thành viên gồm: 

a) Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố - Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng; 

b) Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng; 
c) Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, giải phóng 

mặt bằng (nếu có) - Ủy viên; 
d) Lãnh đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch - Ủy viên; 
đ) Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị - Ủy viên; 
e) Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên; 
f) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi - Ủy viên; 
g) Đại diện của những hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi từ một đến hai người 

do Mặt trận tổ quốc phường, xã nơi có đất thu hồi giới thiệu; 
h) Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với 

thực tế ở địa phương. 
2. Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị về thành lập Hội đồng bồi thường, phòng Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ký quyết định thành lập Hội 
đồng bồi thường. 

3. Hội đồng bồi thường làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa 
số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch 
Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng bồi thường được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 
quận, huyện; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của đơn vị 
mình trong quá trình hoạt động.  

Hội đồng bồi thường tự chấm dứt nhiệm vụ sau khi hoàn thành việc bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư và bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án. 

Điều 13. Họp dân, tổ chức kê khai và thông báo kiểm đếm  
1. Họp dân 
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Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ sau khi thành lập Hội đồng bồi 
thường, trên cơ sở kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường và Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức họp dân thông báo về kế hoạch 
tiến độ chi tiết, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi thu hồi đất. 

2. Quay phim xác định hiện trạng  
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ sau ngày họp dân, Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường và Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức quay phim để thể hiện 
hiện trạng sử dụng đất. Kết quả (hình ảnh) phim làm cơ sở xác định hiện trạng sử dụng 
đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm 
vi thu hồi đất. 

3. Tổ chức kê khai 
a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

phường, xã nơi có đất thu hồi phát tờ khai và hướng dẫn người có đất thu hồi, người 
có tài sản gắn liền với đất thu hồi kê khai. 

b) Trường hợp người có đất thu hồi, người có tài sản gắn liền với đất thu hồi 
không có mặt tại địa phương; không xác định được địa chỉ hoặc không hợp tác thì Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất 
thu hồi lập danh sách từng trường hợp cụ thể, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân phường, xã và tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ 
khai, người có đất thu hồi, người có tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm kê khai, nộp 
tờ khai tại Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi. Trong thời hạn không quá 
05 (năm) ngày làm việc tiếp theo, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm 
thu lại tờ khai. 

d) Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày phát tờ khai 
mà người có đất thu hồi, người có tài sản gắn liền với đất không kê khai hoặc không 
đến nhận tờ khai để kê khai thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban 
nhân dân phường, xã lập biên bản và lưu vào hồ sơ để tiếp tục thực hiện trình tự kiểm 
đếm theo quy định. 

4. Thông báo kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại 
a) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thu lại tờ khai 

của người bị thu hồi đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân 
dân phường, xã lập danh sách người người có đất bị thu hồi. Trường hợp người có tài 
sản gắn liền với đất không đồng thời là người có đất bị thu hồi (chỉ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất) thì phải lập danh sách cả tên người có đất bị thu hồi và người có tài sản 
gắn liền với đất thu hồi. 

b) Căn cứ theo danh sách đã lập, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi thông 
báo kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại cho người có đất bị thu hồi 
và người có tài sản gắn liền với đất (không đồng thời là người có đất bị thu hồi). Thông 
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báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm có mặt để tiến hành kiểm đếm và được lập thành 
bốn (04) bản, gửi: người có đất bị thu hồi; Ủy ban nhân dân phường, xã; Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường (đồng thời lưu vào hồ sơ). 

c) Trường hợp người có đất bị thu hồi, người có tài sản gắn liền với đất không 
có mặt tại địa phương hoặc không xác định được địa chỉ thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã niêm yết thông báo kiểm đếm đất 
đai, tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và tại các 
địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đồng thời đăng thông báo trên 
Báo Đà Nẵng trong 03 (ba) kỳ liên tiếp, thông báo trên Đài Phát thanh của quận, huyện 
và phường, xã 03 (ba) lần liên tiếp. Thời gian thực hiện niêm yết, thông báo trên các 
phương tiện thông tin trước ngày thực hiện kiểm đếm ghi trong thông báo ít nhất là 10 
(mười) ngày làm việc. 

Đến thời hạn kiểm đếm mà người có đất bị thu hồi, người có tài sản gắn liền với 
đất không đến liên hệ với Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, 
xã lập biên bản và thực hiện việc kiểm đếm theo diện vắng chủ. 

d) Trường hợp đã tuyên truyền, vận động nhưng người có đất bị thu hồi, người 
có tài sản gắn liền với đất vẫn cố tình gây cản trở, không cho tiến hành đo đạc, kiểm 
đếm để lấy số liệu phục vụ cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã lập biên 
bản và thực hiện trình tự kiểm đếm theo diện bắt buộc. 

Điều 14. Thành phần tham gia thực hiện kiểm đếm 
1. Thành phần tham gia thực hiện kiểm đếm, gồm có: 
a) Đại diện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; 
b) Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện; 
c) Đại diện Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất; 
d) Tổ trưởng tổ dân cư nơi có đất bị thu hồi; 
đ) Người có đất bị thu hồi, tài sản trên đất thu hồi hoặc người đại diện hộ gia 

đình hoặc đại diện hợp pháp của người có đất, tài sản trên đất thu hồi. 
e) Đại diện những người có đất bị thu hồi đã được Ủy ban Mặt trận phường, xã 

nơi có đất thu hồi giới thiệu hoặc người dân nơi có đất bị thu hồi chọn cử làm đại diện. 
2. Trường hợp kiểm đếm theo diện vắng chủ thì thành phần phải mời thêm đại 

diện Ủy ban Mặt trận phường, xã và Công an phường, xã cùng tham dự. 

Điều 15. Nội dung kiểm đếm 
1. Kiểm đếm về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc: Kiểm đếm toàn bộ diện tích đất 

thu hồi, từng hạng mục nhà cửa, vật kiến trúc, kết cấu, cấp hạng nhà, kích thước, diện 
tích,… Đối với nhà và các loại công trình, vật kiến trúc mà khi tháo dỡ phần bị giải tỏa 
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làm ảnh hưởng đến cấu trúc của phần còn lại thì phải xem xét kiểm đếm phần ảnh 
hưởng. 

2. Kiểm đếm tài sản khác như: Đồng hồ điện, đồng hồ nước (phải ghi rõ là đồng 
hồ chính hay phụ), giếng, điện thoại,... 

3. Kiểm đếm cây trồng: Kiểm đếm từng loại cây trồng hiện có trên đất (ghi rõ là 
cây tập trung hay phân tán). 

4. Đối với nhà cửa, vật kiến trúc phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh là tài sản 
của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, có trích khấu hao thì phải tính tỷ lệ giá trị 
còn lại của tài sản để ghi vào biên bản kiểm đếm tài sản. 

Điều 16. Lập biên bản kiểm đếm 
1. Biên bản kiểm đếm phải ghi rõ diện tích đất thu hồi, diện tích từng loại đất, 

số lượng, chất lượng tài sản trên đất trong chỉ giới thu hồi và diện tích đất còn lại ngoài 
chỉ giới thu hồi, số lượng tài sản trên đất bị ảnh hưởng nằm ngoài chỉ giới thu hồi (nếu 
có). 

2. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và phải có chữ ký 
của tất cả thành viên tham gia kiểm đếm hoặc điểm chỉ (nếu không ký được) do Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường và Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận (ký, đóng 
dấu). 

Trường hợp ghi sai thì gạch ngang chữ ghi sai, không được tẩy xóa; người ghi 
sai phải ghi lại và ký vào bên cạnh chữ đã ghi sai. 

Nghiêm cấm việc hợp thức hóa chữ ký sau khi kiểm đếm; các đại diện tham gia 
và giám sát việc kiểm đếm cùng chịu trách nhiệm về kết quả kiểm đếm và các vấn đề 
liên quan. 

3. Số liệu ghi nhận tại biên bản kiểm đếm được sử dụng để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư. 

4. Trường hợp sau khi kiểm đếm mà có kiến nghị của người bị thu hồi đất, tài 
sản gắn liền với đất về kết quả kiểm đếm thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra lại hồ sơ kiểm đếm để 
trả lời, giải quyết kiến nghị. Tùy theo nội dung kiến nghị, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường mời thêm đại diện của cơ quan chức năng có liên quan đến lĩnh vực khiếu nại 
cùng tham gia giải quyết. 

Điều 17. Kiểm đếm vắng chủ 
Trường hợp kiểm đếm theo diện vắng chủ thì ghi trong biên bản cụm từ: “Kiểm 

đếm theo diện vắng chủ”. Khi tiến hành kiểm đếm phải mời đại diện Ủy ban Mặt trận 
phường, xã và Công an phường, xã cùng dự theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của 
Quy định này. 

Điều 18. Kiểm đếm bắt buộc 



42 CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 18-3-2015  

1. Trường hợp người bị thu hồi đất, có tài sản gắn liền với đất không phối hợp 
với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 
thì Ủy ban nhân dân phường, xã; Ủy ban Mặt trận phường, xã nơi có đất thu hồi và tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường tổ chức vận động, thuyết phục thực hiện. 

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà 
người bị thu hồi đất, có tài sản gắn liền với đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định 
kiểm đếm bắt buộc. 

3. Người bị thu hồi đất, có tài sản gắn liền với đất phải thực hiện quyết định kiểm 
đếm bắt buộc, nếu không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban 
hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

4. Việc ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực 
hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại 
Điều 30 Quy định này. 

Điều 19. Niêm yết kết quả kiểm đếm vắng chủ, kiểm đếm bắt buộc 
Đối với trường hợp kiểm đếm theo diện vắng chủ hoặc kiểm đếm bắt buộc thì 

ngay sau khi kiểm đếm đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã niêm yết công khai kết quả kiểm 
đếm tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và tại điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất 
thu hồi. Thời gian niêm yết là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kiểm đếm. 

Điều 20. Xử lý một số trường hợp cụ thể trong kiểm đếm 
1. Trường hợp phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ 

điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc phần diện tích còn 
lại của thửa đất bị thu hồi nằm ngoài phạm vi thu hồi đất mà người bị thu hồi đất có 
yêu cầu Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại này thì phải ghi rõ vào Biên bản 
kiểm đếm phần ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng. 

2. Trường hợp người bị thu hồi đất đã chết trước hoặc vào thời điểm kiểm đếm 
mà các đồng thừa kế chưa làm thủ tục thừa kế theo quy định thì việc kiểm đếm được 
thực hiện với sự tham gia của người đại diện đồng thừa kế hoặc người đang trực tiếp 
quản lý đất và tài sản bị thu hồi (có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã). 

3. Trường hợp người bị thu hồi đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất hoặc có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất 
đai đã chuyển quyền sử dụng đất cho người khác trên thực tế nhưng chưa hoàn tất việc 
chuyển quyền theo quy định của pháp luật thì việc kiểm đếm được tiến hành với sự 
tham gia của người đã nhận quyền sử dụng đất trên thực tế (Biên bản kiểm đếm phải 
ghi rõ lý do và thời điểm chuyển dịch quyền sử dụng đất trên thực tế). 

4. Trường hợp sau khi giải tỏa một phần nhà ở, công trình trên đất mà phần còn 
lại không thể sử dụng được thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải xác định diện 
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tích cụ thể, kiểm đếm tính toán bồi thường toàn bộ phần diện tích còn lại của tài sản 
đó, trong trường hợp này Biên bản kiểm đếm phải ghi rõ lý do. 

5. Trường hợp thửa đất và tài sản trên thửa đất thu hồi đã được kê biên để bảo 
đảm thi hành án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm thông báo cho 
cơ quan thi hành án phối hợp tổ chức kiểm đếm và lập phương án bồi thường để bảo 
đảm thi hành án. 

Điều 21. Xác nhận các nội dung kiểm đếm 
Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ kiểm đếm của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi đến, Ủy ban nhân dân phường, 
xã có trách nhiệm xác nhận các nội dung sau: 

1. Xác định nhà, đất trong phạm vi thu hồi của hộ gia đình, cá nhân có tranh chấp 
hay không có tranh chấp. 

2. Căn cứ hồ sơ quản lý đất đai, xây dựng và các tài liệu hiện có để xác định điều 
kiện được bồi thường hoặc không được bồi thường theo quy định, gồm: xác định chủ 
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất; xác nhận nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng 
đất theo mục đích sử dụng hiện trạng; thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất trong 
phạm vi thu hồi đất; các giấy tờ về đất đai, tài sản có liên quan. 

3. Trường hợp không có hồ sơ thì Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức họp xác 
minh lấy ý kiến về quá trình sử dụng đất, tài sản. Thành phần họp phải mời Ủy ban 
Mặt trận phường, xã, đại diện khu dân cư và những người đã từng cư trú cùng thời 
điểm bắt đầu sử dụng đất, tạo lập tài sản để làm căn cứ xác nhận. Việc họp lấy ý kiến 
phải thiết lập thành biên bản. 

4. Xác nhận việc tách hộ hợp pháp hoặc có nhiều hộ gia đình cùng sống chung 
trên khu đất thu hồi, căn cứ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để xác nhận nhân khẩu. Trong 
trường hợp cần thiết thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã giao Công an phường, 
xã xác nhận về tách hộ, nhân khẩu thường trú, tạm trú trên khu đất thu hồi. 

Điều 22. Công tác phúc tra hồ sơ kiểm đếm  
1. Chủ tịch Hội đồng bồi thường có trách nhiệm tổ chức phúc tra hồ sơ đã kiểm 

đếm, hồ sơ phúc tra được chọn ngẫu nhiên theo từng khu vực, địa bàn của mỗi dự án 
hoặc theo mỗi đợt hoặc đối với các trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 
hoặc sau khi kiểm đếm mà có khiếu nại của người bị thu hồi đất về kết quả kiểm đếm. 
Các hồ sơ chọn phúc tra, tùy tình hình có thể chỉ kiểm tra lại một số hạng mục xét thấy 
cần thiết. 

2. Trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phúc tra hồ sơ  hoặc có 
đơn kiến nghị, khiếu nại của người bị thu hồi đất thì tổ chức phúc tra từng trường hợp 
cụ thể theo yêu cầu hoặc đơn kiến nghị, khiếu nại. 

3. Trường hợp dự án có số lượng hồ sơ được kiểm đếm nhỏ hơn hoặc bằng 25 
hồ sơ, giao cho Hội đồng bồi thường quyết định việc phúc tra hồ sơ. Trường hợp dự án 
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có số lượng hồ sơ được kiểm đếm lớn hơn 25 hồ sơ, thì Hội đồng bồi thường phúc tra 
tối thiểu là 5% (năm phần trăm) trên tổng số hồ sơ đã kiểm đếm.  

a) Dự án có số lượng từ 26 hồ sơ đến 299 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 01 
(một) đợt;  

b) Dự án có số lượng từ 300 hồ sơ đến 499 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 02 
(hai) đợt;  

c) Dự án có số lượng lớn hơn 500 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 03 (ba) đợt.  
3. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng bồi thường quyết định phúc tra thêm 

hồ sơ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ phúc tra, Chủ tịch Hội đồng bồi thường kết luận kết 
quả phúc tra bằng văn bản làm cơ sở cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tiến hành 
tính giá trị bồi thường. 

Điều 23. Xét tính pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền với đất 
1. Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xét tính pháp lý về đất đai và tài sản 

gắn liền với đất; xác định loại đất, hạng đất, vị trí, hệ số của diện tích đất thu hồi của 
từng trường hợp riêng biệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường tính giá trị bồi thường, hỗ trợ. 

2. Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có dự án chịu trách nhiệm xác nhận nguồn 
gốc sử dụng đất của các trường hợp không có đủ hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật. Thời gian xác nhận không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. Trong các trường 
hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài 
nguyên và Môi trường quận, huyện hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại 
quận, huyện cùng xác định và chứng minh nguồn gốc sử dụng đất theo đúng quy định 
của Nhà nước. 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập bảng thống kê, phân loại, tổng hợp tình 
trạng tính pháp lý của tất cả các trường hợp thu hồi đất, đề nghị Hội đồng bồi thường 
tổ chức xét duyệt. 

4. Chủ tịch Hội đồng bồi thường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường 
nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và tổ chức họp Hội đồng bồi thường để xét tính pháp lý 
về đất đai và tài sản gắn liền với đất trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. 

Ngoài các thành viên của Hội đồng bồi thường trực tiếp tham gia, tùy theo tình 
hình và yêu cầu thực tế, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường mời thêm đại diện của các cơ 
quan chức năng liên quan khác cùng tham gia xét tính pháp lý. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu 
Hội đồng bồi thường xác định tính pháp lý và lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận, huyện ký, phê duyệt kết quả xét tính pháp lý trong thời gian không quá 03 
(ba) ngày làm việc, kể từ ngày trình đề nghị phê duyệt. 
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6. Sau khi kết quả xét tính pháp lý được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường tổ chức niêm yết công khai kết quả đó tại Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thu 
hồi đất trong vòng 15 (mười lăm) ngày để nhân dân được biết và giám sát. 

 

Mục 3 
LẬP, THẨM ĐỊNH, CÔNG KHAI, PHÊ DUYỆT  

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 
 
Điều 24. Lập, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo, hoàn chỉnh phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư  
1. Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ văn bản của 

các cơ quan liên quan xác nhận nội dung kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
có trách nhiệm lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho 
từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án. 

Nội dung dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết gồm: 
a) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, 

giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng 
người được hưởng trợ cấp xã hội; 

b) Số tiền bồi thường, hỗ trợ; 
c) Chi phí lập và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
d) Việc bố trí tái định cư; 
đ) Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của 

cộng đồng dân cư; 
h) Việc di dời mồ mả. 
i) Các nội dung khác có liên quan (nếu có); 
2. Thẩm tra dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được dự thảo 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm 
thẩm tra dự thảo phương án. 

Trường hợp dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần phải tiếp 
tục hoàn chỉnh lại thì Hội đồng bồi thường hướng dẫn với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường hoàn thiện dự thảo phương án trong thời gian không quá 05 (năm) ngày, kể từ 
ngày nhận được các phương án cần phải tiếp tục hoàn chỉnh. 

3. Thông báo, niêm yết công khai lấy ý kiến về dự thảo phương án 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chịu trách nhiệm và phối hợp với Ủy ban nhân 

dân phường, xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, 
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hỗ trợ và tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân bị thu hồi đất; 
đồng thời niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 
trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 
đất và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi trong thời 
hạn ít nhất 20 (hai mươi) ngày (trừ các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 17 
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ). 

Việc tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư phải được lập thành biên bản, có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân 
dân phường, xã, đại diện Ủy ban Mặt trận phường, xã và đại diện những người có đất 
thu hồi. Biên bản phải ghi rõ số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác của 
người bị thu hồi đất đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 25. Hoàn chỉnh, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư 

1. Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày kể từ khi kết thúc việc niêm yết công 

khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến 
đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với dự thảo phương 
án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có 
đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Hội đồng Bồi thường có trách nhiệm hướng dẫn Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường hoàn thành việc điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong 
thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc. 

2. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

gồm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn chỉnh và bản tổng hợp ý kiến 
đóng góp của người có đất thu hồi theo quy định; trong thời gian không quá 03 (ba) 
ngày làm việc thì lập hồ sơ, trình cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định. 

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Hội đồng thẩm 
định để thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án. 

c) Nội dung thẩm định gồm: 

- Họ và tên, địa chỉ của người có đất thu hồi; 
- Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, 

tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại; 
- Việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ; 
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- Việc áp giá đất, giá tài sản để tính bồi thường; 
- Việc bố trí tái định cư. 
- Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của 

cộng đồng dân cư; 
- Việc di dời mồ mả; 
- Các nội dung khác trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
3. Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn thành công tác thẩm định. Trường hợp trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ 
sung phải thực hiện trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
hồ sơ. Việc trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung phải được lập thành văn bản và nêu rõ lý 
do. 

4. Sau khi hoàn tất việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 
Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: 
a) Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
b) Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bảng tổng hợp danh 

sách tái định cư và Bảng chiết tính kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
c) Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

(kèm file); 
5. Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

trình phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường thì Ủy ban nhân dân thành phố ký 
ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Điều 26. Công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư; chi trả tiền và bàn giao mặt bằng  

1. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày kể từ khi có quyết định thu hồi đất và 
quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức niêm yết 
công khai (cho đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án) tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi toàn bộ 
các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt; văn bản của Hội 
đồng bồi thường thông báo cụ thể về: thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ 
trợ; thời gian nhận nhà, nhận đất tái định cư; thời hạn bàn giao mặt bằng; đồng thời gửi 
quyết định phê duyệt kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến 
từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị thu hồi. 

Việc niêm yết công khai và gửi quyết định nêu trên phải được lập thành biên 
bản, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn 
và đại diện người bị thu hồi đất. 
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Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không nhận quyết định phê duyệt 
phương án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm đề nghị Ủy ban nhân 
dân phường, xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận phường, xã tổ chức vận động, 
thuyết phục. Trường hợp sau khi đã tổ chức vận động, thuyết phục nhưng tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân cố tình không nhận quyết định phê duyệt phương án thì Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã lập biên bản báo cáo 
Hội đồng bồi thường và Ủy ban nhân dân quận, huyện và lưu hồ sơ giải phóng mặt 
bằng cùng với biên bản tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư đã được Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt, có xác nhận của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường, xã và Ủy ban Mặt trận phường, xã, tổ trưởng dân phố hoặc 
trưởng thôn nơi có đất bị thu hồi để có cơ sở giải quyết khiếu nại hoặc cưỡng chế thu 
hồi đất (nếu có) theo quy định. 

2. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ  
a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ 

trợ cho người dân đầy đủ và đúng thời gian quy định; tạo điều kiện cho người dân được 
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thuận lợi và an toàn. 

Thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được thực hiện sau 05 (năm) ngày làm 
việc, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện xong việc niêm yết công 
khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.  

Khi chi trả tiền bồi thường, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải thu toàn bộ 
các giấy tờ về nhà, đất (bản chính) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để chỉnh lý 
hoặc thu hồi giấy tờ về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Đối với trường 
hợp chỉ chỉnh lý thì sau cơ quan thẩm quyền chỉnh lý xong, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường có trách nhiệm trả lại giấy tờ cho người bị thu hồi. 

b) Sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn chi trả tiền theo Thông 
báo nhận tiền bồi thường (lần 2), nếu người bị thu hồi đất, người có tài sản gắn liền với 
đất được bồi thường, hỗ trợ không đến liên hệ để nhận tiền thì Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường lập biên bản xác nhận và gửi tiền bồi thường, hỗ trợ vào Kho bạc Nhà nước 
để chờ xử lý.  

c) Trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không liên hệ được với người 
bị thu hồi đất, người có tài sản gắn liền với đất hoặc kiểm kê vắng chủ thì Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường phải niêm yết thông báo nhận tiền và thời gian bàn giao mặt bằng 
tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất bị thu hồi. 

Nếu sau 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày niêm yết thông báo lần đầu tiên 
mà người bị thu hồi đất, người có tài sản gắn liền với đất không đến nhận tiền thì Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường lập biên bản xác nhận và gửi toàn bộ số tiền bồi thường, 
hỗ trợ vào Kho bạc Nhà nước chờ xử lý.  

d) Những trường hợp đang tranh chấp thì phần tiền bồi thường, hỗ trợ tạm thời 
gửi Kho bạc Nhà nước, đến khi đã xác định đúng đối tượng hoặc giải quyết xong tranh 
chấp thì chi trả cho người được quyền thụ hưởng theo quy định. 
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3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận phương án 
tái định cư phải ký biên bản cam kết thời gian bàn giao mặt bằng và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung đã cam kết; đồng thời bàn giao bản chính giấy tờ về nhà, 
đất để chỉnh lý hoặc thu hồi theo quy định. 

4. Trường hợp sau khi đã được vận động, thuyết phục mà tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân có đất thu hồi vẫn cố tình không nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, và không 
chấp hành việc bàn giao mặt bằng thì Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Tổ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã, và Ủy ban Mặt 
trận phường, xã lập biên bản lưu hồ sơ và chuyển số tiền bồi thường, hỗ trợ phải chi 
trả này vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, giữ nguyên phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư để làm căn cứ giải quyết khiếu nại sau này (nếu có); đồng thời 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và 
tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định. 

Điều 27. Giao đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất  

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thủ 
tục liên quan đến việc giao đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
theo cơ chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. 

2. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm lập thủ tục thu tiền sử dụng đất 
theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, có trách nhiệm liên hệ và 
phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân 
cấp thẩm quyền về ban hành Quyết định giao đất cho từng trường hợp cụ thể được nhà 
nước bố trí đất tái định cư theo quy định. 

Thời gian giải quyết của cơ quan Tài nguyên và Môi trường không quá 02 (hai) 
ngày làm việc và Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền ban hành Quyết định giao đất không 
quá 02 (hai) ngày làm việc. 

3. Sau khi có quyết định giao đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm 
liên hệ, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố hoặc Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai tại quận, huyện để giải quyết thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất theo quy định.  

Về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 
với trường hợp bố trí  tái định cư được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
42/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố. 

4. Khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người nhận xuất trình giấy 
chứng minh nhân dân. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

Mục 4 
CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC VÀ THU HỒI ĐẤT 
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Điều 28. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế  
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. 
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. 

Điều 29. Nguyên tắc cưỡng chế và biện pháp cưỡng chế 
1. Nguyên tắc cưỡng chế 
a) Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật 

tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật; 
b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính. 
2. Biện pháp cưỡng chế để thu hồi đất: 
a) Tháo dỡ nhà, công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất. 
b) Cưỡng chế đối với vật nuôi, cây trồng. 
c) Di chuyển tài sản (không thuộc diện bồi thường) ra khỏi khu vực đất bị thu 

hồi. 
d) Các biện pháp khác theo quy định pháp luật. 

Điều 30. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 
1. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được thực hiện khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 
a) Sau khi có quyết định kiểm đếm bắt buộc và đã được Ủy ban nhân dân phường, 

xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi không chấp hành;  

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm 
yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của 
khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực 
thi hành; 

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành.  
Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc 

vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân phường, xã lập biên bản. 
2. Quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 

kiểm đếm bắt buộc 
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 

ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, hồ sơ gồm: 
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- Thông báo thu hồi đất; 
- Văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; 
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi về quá trình vận 

động, thuyết phục người sử dụng đất theo quy định để thực hiện điều tra, khảo sát, đo 
đạc, kiểm đếm; 

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có khi 
lập hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất); 

- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định kiểm đếm bắt buộc theo Mẫu số 08 ban 
hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 
ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, hồ sơ gồm: 

- Quyết định kiểm đếm bắt buộc; 
- Văn bản đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường; 
- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm 

đếm bắt buộc theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 
02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được quy 
định như sau: 

a) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với 
người bị cưỡng chế;  

b) Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức 
được giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện điều 
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ 
chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế. 

Điều 31. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất  
1. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 
a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban 

nhân dân phường, xã, Ủy ban Mặt trận phường, xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường đã vận động, thuyết phục; 

b) Quyết định cưỡng chế đã được niêm yết công khai tại địa điểm sinh hoạt 
chung của khu dân cư, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, và địa điểm sinh hoạt 
chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành; 
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d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 
thu hồi đất có hiệu lực thi hành.  

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc 
vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân phường, xã lập biên bản. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 
ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, hồ sơ gồm: 

a) Quyết định thu hồi đất; 
b) Văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; 
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi về quá trình vận 

động, thuyết phục người có đất thu hồi theo quy định nhưng không chấp hành việc bàn 
giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; 

d) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo Mẫu số 11 
ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: 
a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết 

định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 32 Quy định này;  
b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng 

chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi 
nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày 
kể từ ngày lập biên bản; 

c) Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế theo 
quy định tại điểm b khoản này thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng 
chế; 

d) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người 
có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng 
chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người 
bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng 
chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật 
và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản. 

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế 
thu hồi đất: 

a) Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng 
chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại; thực hiện phương án tái định cư trước khi thực hiện cưỡng chế và các điều 
kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu 
hồi đất; 
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 b) Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và 
dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho 
tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; 

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản 
tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán. 

c) Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ 
chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất; 

d) Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với 
cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định 
cưỡng chế thu hồi đất; tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với 
Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban thực hiện cưỡng 
chế có yêu cầu. 

Điều 32. Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu 
kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất 

1. Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm: 
a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện là Trưởng ban; 
b) Lãnh đạo Đội kiểm tra quy tắt đô thị là Phó Trưởng ban; 
c) Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, 

thanh tra, tư pháp, xây dựng quận, huyện; Ủy ban Mặt trận phường, xã nơi có đất; tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường, Ủy ban nhân dân phường xã nơi có đất và một số thành 
viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định. 

2. Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng 
kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế 
thu hồi đất. 

3. Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài 
sản theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 31 Quy định này thì Ban thực hiện cưỡng 
chế giao tài sản cho Ủy ban nhân dân phường, xã bảo quản tài sản theo quy định của 
pháp luật. 

4. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc 
thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện 
quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải 
dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã 
ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). 
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Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ 
chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên 
quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 
theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên 
quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy 
định của pháp luật có liên quan. 

Điều 33. Bảo đảm trật tự, an toàn và xử lý tài sản trong quá trình thực hiện 
cưỡng chế 

1. Trước khi thực hiện việc cưỡng chế ít nhất là 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan 
được giao chủ trì thi hành Quyết định cưỡng chế phải có văn bản gửi đến cơ quan Công 
an cùng cấp yêu cầu bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn và xử lý tài sản trong quá 
trình thực hiện cưỡng chế. 

2. Khi có yêu cầu tham gia bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình cưỡng chế, 
lực lượng công an có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, chống người 
thi hành công vụ trong quá trình thi hành Quyết định cưỡng chế. 

3. Chi phí tổ chức cưỡng chế 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng 

chế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu 
hồi đất được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

4. Xử lý tài sản, vật kiến trúc, cây trồng và tài sản khác sau khi cưỡng chế: 
a) Đối với nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và tài sản khác thuộc trường 

hợp được bồi thường, thì sau khi cưỡng chế sẽ tổ chức bán đấu giá. 
b) Đối với tài sản không thuộc trường hợp được bồi thường, thì sau khi cưỡng 

chế, Ban cưỡng chế yêu cầu chủ sở hữu tài sản nhận lại tài sản. 
Trường hợp chủ sở hữu tài sản từ chối nhận tài sản, thì tài sản được xử lý theo 

quy định của pháp luật. 
5. Hộ gia đình, cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính về việc áp dụng biện pháp 
cưỡng chế theo quy định pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 34. Xử lý các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 
Quy định này có hiệu lực  

1. Trường hợp đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm 
hoặc thông báo thu hồi đất gửi đến từng người có đất thu hồi hoặc văn bản cho phép 
chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án từ trước ngày Quy 
định này có hiệu lực nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì xử lý như sau: 
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a) Tiếp tục thực hiện dự án và áp dụng hình thức thu hồi đất hoặc chủ đầu tư 
nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
theo quy định của Luật Đất đai, nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 
quận, huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Dự án nếu không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì Ủy ban nhân dân quận, huyện 
có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên 
quan dừng thực hiện.  

2. Trường hợp đã có quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước 
ngày Quy định này có hiệu lực mà chưa tổ chức thực hiện cưỡng chế thì việc cưỡng 
chế thu hồi đất phải thực hiện theo quy định của Quy định này. 

Điều 35. Xử lý các trường hợp đang thực hiện thu hồi đất và có hoặc chưa 
có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày Quy định này có hiệu lực 

1. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quy 
định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt. 

2. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thì giải quyết 
theo quy định sau đây: 

a) Đối với dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 
của Luật Đất đai, chủ đầu tư đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất 
đai thì Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Quy định này; 

b) Đối với dự án không đủ điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy quyết định thu hồi đất và chỉ đạo 
các tổ chức, cá nhân liên quan phải dừng thực hiện dự án; 

c) Đối với dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi đất 
theo tiến độ thì Nhà nước tiếp tục thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn 
lại và lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy 
định của Quy định này. 

Điều 36. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng và các Sở, Ban ngành có liên quan triển khai thực hiện Quy định này. 
2. Lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân phường, xã trong phạm vi trách nhiệm, 
quyền hạn của mình chủ động phổ biến, quán triệt, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực 
hiện nghiêm túc Quy định này. 
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3. Căn cứ vào trình tự, thủ tục quy định tại Quy định này, Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị 
có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.   

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh; các ngành, 
các cấp phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù 
hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./. 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                  CHỦ TỊCH 

        
      Huỳnh Đức Thơ 
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