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19/12/2018 Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ 
tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng 
tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính 
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năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định 
nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp 
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Quy định phân cấp nguồn thu ban hành kèm theo Nghị quyết số 
62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và sửa đổi, bổ sung Điều 
5 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 
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23/10/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND quy định hệ số K điều chỉnh 
giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu 
Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi tại vị trí 
mặt tiền đường, phố trên địa thành phố Đà Nẵng 
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07/11/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ 
nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng 
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12/11/2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu 
chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được 
đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng 
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26/11/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của 
UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức trích kinh phí, mức 
chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế 
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng 
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27/11/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp cho cơ 
quan chủ quản quyết định giao quyền tự chủ tài chính đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và 
sự nghiệp khác 
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03/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do UBND thành phố Đà 
Nẵng ban hành 
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04/12/2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
Truyền hình cáp Đà Nẵng 
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10/12/2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Quyết 
định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

19/12/2018 Nghị quyết số 200/NQ-HĐND về việc sáp nhập một số thôn 
trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 
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19/12/2018 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ 
ngân sách địa phương năm 2019 
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19/12/2018 Nghị quyết số 212/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương 
năm 2017 

90 20 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 194/2018/NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày  19  tháng 12  năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND  

ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố  
về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  
đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
 Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
 Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công 
nghệ; 
 Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 
 Sau khi xem xét Tờ trình số 8950 /TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018  của 
UBND thành phố về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11 
tháng 8 năm 2016 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 
tế - Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND 
quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 1 như sau: 
"a) Các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành phố 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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(bao gồm cả hợp tác xã, không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 
có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ, thực hiện đổi mới, cải 
tiến công nghệ.  

b) Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có hoạt động nghiên cứu tạo công 
nghệ, nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao; giải mã công 
nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, cải tiến công nghệ thực hiện chuyển 
giao cho các doanh nghiệp hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả 
giải mã công nghệ.  

c) Các tổ chức thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ". 

2. Sửa đổi điểm d, điểm đ, khoản 2, Điều 1 như sau: 
"d) Nghiên cứu tạo công nghệ mới, thiết kế, chế tạo thiết bị công nghệ mới thay 

thế thiết bị nhập ngoại, nghiên cứu giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

đ) Thực hiện xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, áp dụng 
các công cụ quản lý tiên tiến, hoạt động tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí tuệ. Đào tạo nâng 
cao năng lực quản lý, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, tham gia thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ". 

3. Sửa đổi điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 1 như sau: 
"b) Mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ (mỗi doanh nghiệp được hỗ 

trợ không quá 2 dự án) 
 - Hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công  nghệ cao;  

- Hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm 
thiểu tác động xấu đến môi trường. 

c) Hỗ trợ đến 70% chi phí thực hiện:  
- Nghiên cứu tạo công nghệ;  
- Ươm tạo công nghệ;  
- Thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ mới, tiên tiến, công 

nghệ cao;  
- Cải tiến công nghệ;  
- Đổi mới quy trình công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm 

chi phí, giảm thiểu tác động sớm đến môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả; 

- Nghiên cứu giải mã công nghệ (công nghệ cần giải mã là công nghệ cao, công 
nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố). Nội 
dung hỗ trợ bao gồm thực hiện nghiên cứu, thuê chuyên gia thực hiện hoạt động tư 
vấn, hỗ trợ kỹ thuật, lao động kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm phục vụ hoạt động giải 
mã công nghệ. 
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4. Bổ sung điểm d, điểm đ, điểm e, khoản 3 Điều 1 như sau: 
"d) Các doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

được hỗ trợ có mức cao hơn đến 5% so với các mức quy định tại điểm a, b, c, khoản 3, 
Điều 1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ không quá 03 dự án theo 
quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1. 

đ) Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại điểm a, b, c, d, khoản 3, Điều 1 
không vượt quá 03 (ba) tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm. 

e) Việc hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng 
lặp. Các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn của nhà nước hoặc đã nhận từ 
nguồn khác của nhà nước không được hỗ trợ theo các quy định của Khoản này". 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật.  
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

                          
 

 
      CHỦ TỊCH     

            Nguyễn Nho Trung 

 
  
 
 
 



8 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018  

NGHỊ QUYẾT 
 Thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều  

giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm (2019 - 2020) 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19 tháng 5 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6  năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về 

đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; 
Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể “chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường 
nghèo từ đơn chiều sang đa chiều giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 
đoạn 2016 - 2020; 
 Xét Tờ trình số 9450/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận 
nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm (2019 - 2020) 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều 
giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm (2019 - 2020) trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Chuẩn hộ nghèo  

a) Khu vực nông thôn: Là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 

-  Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.300.000 đồng trở xuống;  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

    Số:195/2018/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 
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- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.600.000 
đồng và thiếu hụt từ 03/12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ 
xã hội cơ bản trở lên quy định tại Khoản 3 Điều này. 

b) Khu vực thành thị: Là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 

-  Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống;  

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 1.900.000 
đồng và thiếu hụt từ 03/12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ 
xã hội cơ bản trở lên quy định tại Khoản 3 Điều này. 

2. Chuẩn hộ cận nghèo 

a) Khu vực nông thôn: Hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 
1.300.000 đồng đến 1.600.000 đồng và thiếu hụt dưới 03/12 chỉ số đo lường mức 
độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản quy định tại Khoản 3 Điều này; 

b) Khu vực thành thị: Hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 
1.500.000 đồng đến 1.900.000 đồng và thiếu hụt dưới 03/12 chỉ số đo lường mức 
độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản quy định tại Khoản 3 Điều này. 

3. Các tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 

a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ): giáo dục; y tế; nhà ở; tiếp cận 
nước và vệ sinh; tiếp cận thông tin; việc làm; 

b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt (12 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ 
trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; tiếp cận các dịch 
vụ y tế; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở; sở hữu nhà ở; nguồn nước sinh hoạt; 
nhà vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản và điều kiện phục vụ tiếp cận 
thông tin; việc làm; bảo hiểm xã hội.  

Điều 2: Các chính sách giảm nghèo  
1. Chính sách hỗ trợ giáo dục 

a) Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông 
có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo chuẩn của thành phố.  

b) Hỗ trợ 50% học phí đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông 
có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố; 

c) Hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông 
có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo chuẩn của thành phố với mức hỗ trợ 100.000 
đồng/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học. 

2. Chính sách hỗ trợ y tế 

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình 
nghèo theo chuẩn của thành phố;  
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b) Hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo 
theo chuẩn của thành phố. 

3. Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở 

a) Hỗ trợ xây mới nhà ở 35.000.000 đồng/nhà cho hộ nghèo. Trong đó 
nguồn ngân sách nhà nước đối ứng 40% cho Quỹ “Vì người nghèo”; 

b) Hỗ trợ sửa chữa nhà ở 20.000.000 đồng/nhà cho hộ nghèo. Trong đó, 
nguồn ngân sách thành phố đối ứng 20% và ngân sách quận, huyện đối ứng 20% 
cho Quỹ “Vì người nghèo”. Ngoài ra, các địa phương vận động các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo nhằm đảm 
bảo các tiêu chí nhà ở theo quy định. 

4. Chính sách hỗ trợ tín dụng: Hỗ trợ 4.000.000 đồng/hộ cho hộ nghèo có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2018 hoàn trả vốn vay đúng hạn 
và thoát nghèo. 

5. Chính sách hỗ trợ tiền điện: Hỗ trợ tiền điện theo mức quy định của Trung 
ương cho hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. 

6. Chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng  
a) Trợ cấp hàng tháng 500.000 đồng/người đối với người thuộc hộ nghèo 

mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ 
quan y tế có thẩm quyền.  

b) Trợ cấp hàng tháng 300.000 đồng/người đối với người đã được hưởng 
các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành và 500.000 đồng/người đối với người 
già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi, ốm đau thường xuyên chưa đủ điều kiện 
được hưởng chính sách bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và hộ nghèo không còn sức lao động. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách: Ngân sách nhà nước bảo đảm 
theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế 

Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của HĐND 
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thành phố về thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng giai đoạn 2016 - 
2020 và Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành 
phố về thông qua Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018./. 

 

       CHỦ TỊCH 
          Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công 

 với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng 
 Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên,  

xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 

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

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  

Xét Tờ trình số 8954/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công 
với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách 
mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng 
đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách 
mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng 

1. Đối tượng: Người có công với cách mạng và thân nhân (gọi chung là Người 
có công với cách mạng) đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công 
cách mạng thành phố Đà Nẵng. 

2. Mức hỗ trợ tiền ăn: 1.500.000 đồng/người/tháng. 

Điều 2. Quy định chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị 
bệnh tâm thần tại cộng đồng 

1. Đối tượng: Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng trên 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:196/2018/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 
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địa bàn thành phố Đà Nẵng có thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây 
Nam, phía Bắc; hoặc làm nghĩa vụ Quốc tế tại nước bạn Lào, Camphuchia; hoặc hoạt 
động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp 
luật và chưa được hưởng các chính sách trợ cấp hàng tháng sau đây: 

a) Trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

b) Trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân ở các chiến trường K,C;  

c) Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật. 

Trường hợp bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần đã được giải quyết trợ 
cấp xã hội đối với người khuyết tật theo Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 
07/12/2017 có mức trợ cấp thấp hơn thì được điều chỉnh sang hưởng mức hỗ trợ theo 
Nghị quyết này. 

2. Các chính sách hỗ trợ: 

a) Mức hỗ trợ hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng. 

b) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (trừ những người đang được hưởng chế 
độ bảo hiểm y tế theo quy định). 

c) Hỗ trợ chi phí mai táng: 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định tại 
Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành 
phố (trừ những người đang được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định). 

3. Hồ sơ thủ tục, thời gian và thẩm quyền xét duyệt 

a) Hồ sơ: 

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ (áp dụng 
cho đối tượng đơn thân, không đủ năng lực hành vi thực hiện chế độ cho bản thân) có 
xác nhận UBND cấp xã, phường nơi đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú; 

 - Giấy xác nhận khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã, 
phường;  

- Bản sao quyết định xuất ngũ (nếu có) hoặc xác nhận của Ban Chỉ huy Quân sự 
quận, huyện về thời gian tham gia quân đội; 

- Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã, phường (theo mẫu số 
10 Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

b) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc; trong đó: 

- Cấp xã, phường: 07 ngày làm việc; 

- Cấp quận, huyện: 07 ngày làm việc. 

c) Thẩm quyền xét duyệt: UBND cấp xã, phường tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh 
thủ tục theo quy định gửi về UBND quận, huyện xem xét và ra quyết định giải quyết 
trợ cấp. 
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Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ  9, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

     CHỦ TỊCH 
           Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức 

và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy 
 và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm 
việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở 
trợ giúp xã hội công lập; 

Xét Tờ trình số 8953/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc 
tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 
thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao 
động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma 
túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều 
động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 
12 năm 2004 của Chính phủ làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại 
các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

2. Cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy quy định 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 197/2018/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 
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tại khoản 1 Điều này theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, 
phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý 
người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.  

3. Mức trợ cấp đặc thù 

a) Người làm công việc trực tiếp (Người làm công tác chuyên môn y tế, quản 
giáo, quản lý an ninh trật tự, tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, dạy nghề, 
dạy văn hóa, hướng dẫn lao động trị liệu, vận chuyển và nhân viên dinh dưỡng): 

- Đối với bác sỹ: 10.000.000 đồng/người/tháng. 

- Những người còn lại: 6.000.000 đồng/người/tháng. 

b) Người làm công việc gián tiếp (Người làm công tác lãnh đạo, hành chính, kỹ 
thuật, kế toán, thủ kho, văn thư):  

- Người làm công tác lãnh đạo (giám đốc và các phó giám đốc): 7.000.000 
đồng/người/tháng. 

-  Những người còn lại: 4.000.000 đồng/người/tháng. 

4. Nguồn kinh phí chi trả: Từ nguồn ngân sách thành phố. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật. 

2. Thời điểm áp dụng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 
- 2021, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

     CHỦ TỊCH 
          Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:198/2018/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác  

cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021,  KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 
2003 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động 
của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 
6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa 
bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 193/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại 
cộng đồng; 

Xét Tờ trình số 9079/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc Quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ cho 
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công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công 
tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện 

1. Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho học viên 
cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện công lập bằng 1,3 mức lương cơ sở/học 
viên/năm. 

2. Tiền văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và 
các hoạt động vui chơi giải trí, ngoài mức chi là 70.000 đồng/học viên/năm theo quy 
định của Thông tư số 117/2017/TT-BTC, hằng năm, ngân sách thành phố cân đối bố 
trí kinh phí để mua sắm, sửa chữa các dụng cụ thể thao, trang thiết bị phục vụ văn nghệ 
và tổ chức hội thi, hội diễn…cho học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập với 
mức tối đa không quá 200.000.000 đồng/năm. 

3. Các khoản đóng góp và chế độ miễn đóng góp đối với người cai nghiện ma 
túy bắt buộc tại cộng đồng 

a) Các khoản đóng góp 

Chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy; các xét nghiệm khác 
để chuẩn bị điều trị cắt cơn và tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện theo quy định hiện hành.  

b) Chế độ miễn đóng góp 

 Miễn các khoản đóng góp tại điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết này theo quy 
định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh. 

4. Hỗ trợ người được phân công theo dõi, quản lý người cai nghiện tại gia đình 
- cộng đồng 350.000 đồng/người/tháng. 

5. Hỗ trợ toàn bộ các khoản chi cho người cai nghiện có hộ khẩu thường trú hoặc 
đăng ký tạm trú 01 năm trở lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện cai nghiện 
tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập với mức chi bằng với mức chi cho học viên 
trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

6. Hỗ trợ phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc do Tòa án tổ chức tại cơ sở cai nghiện công lập với mức: 

a) Chi bồi dưỡng cho Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát 
nhân dân, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện: 100.000 
đồng/người/phiên họp. 

b) Hỗ trợ chi phí xăng xe, chi phí tống đạt với mức 190.000 đồng/phiên họp xét 
cho Tòa án nhân dân. 
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c) Hỗ trợ chi phí xăng xe với mức 150.000 đồng/phiên họp xét cho Viện Kiểm 
sát nhân dân. 

7. Hỗ trợ người được cử đến cơ sở cai nghiện tiếp nhận người hoàn thành thời 
gian cai nghiện về địa phương để theo dõi, giúp đỡ, quản lý sau cai tại nơi cư trú 
100.000 đồng/người/lần. 

8. Hỗ trợ người được phân công theo dõi, giúp đỡ, giáo dục, quản lý người sau 
cai nghiện tại nơi cư trú 350.000 đồng/người/tháng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.   

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp 
thứ  9  thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2019./. 

      CHỦ TỊCH 
        Nguyễn Nho Trung 

 
 

 
 
 



20 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018  

                                                
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Số: 202/2018/NQ-HĐND          

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại  
các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng                                         

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;   
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 
năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công 
tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 4 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 
trung học phổ thông chuyên; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên 
trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 
chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
 Xét Tờ trình số 9368/TTr-UBND ngày 04  tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 
chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội  và ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 
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1) Đối tượng áp dụng 

Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét, cấp học bổng và đạt 
được một trong hai tiêu chuẩn: điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải 
đạt từ 8,5 trở lên hoặc đạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ 
thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của năm học đó. 

Số lượng học sinh được hỗ trợ học bổng được tính từ cao xuống thấp theo xếp 
loại vị thứ và cấp cho tối đa 50% số học sinh trong từng lớp của năm học. 

2. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/tháng. 

3. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học (học kỳ I tính 5 tháng, học kỳ II tính 4 
tháng). 

Điều 2. Thông qua chính sách đối với đối với giáo viên tham gia dạy bồi 
dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 
giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; học sinh trong 
các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa; học sinh tham gia thi nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 

1. Đối với giáo viên 

a) Giáo viên thỉnh giảng không thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quản 
lý 

- Mức chi 350.000 đồng/tiết. 

- Hỗ trợ thêm tiền ăn bằng 280.000 đồng/người/ngày. 

b) Giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý 

Mức chi 350.000 đồng/tiết. 

c) Thời gian hưởng 

Tối đa không quá 90 ngày cho một đợt bồi dưỡng, mỗi tuần tối đa 6 buổi, mỗi 
buổi không quá 5 tiết. 

2. Đối với học sinh 

a) Học sinh trong đội dự tuyển quốc gia được hỗ trợ tiền ăn cho những ngày 
tham gia bồi dưỡng bằng 100.000 đồng/người/ngày; tối đa không quá 90 ngày. 

b) Học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi vào đội dự thi tuyển chọn đội 
tuyển quốc tế được hỗ trợ tiền ăn cho những ngày tham gia bồi dưỡng bằng 200.000 
đồng/người/ngày; tối đa không quá 90 ngày. 

Điều 3. Thông qua chính sách thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên 
tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế, thủ khoa 
kỳ thi đại học  

1. Đối với học sinh 
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a) Học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế 

- Huy chương vàng quốc tế:  140.000.000 đồng 

- Huy chương bạc quốc tế:  100.000.000 đồng 

- Huy chương đồng quốc tế:  60.000.000 đồng 

- Bằng khen quốc tế:   20.000.000 đồng 

- Giải nhất quốc gia:   40.000.000 đồng 

- Giải nhì quốc gia:   30.000.000 đồng 

- Giải ba quốc gia:    20.000.000 đồng 

- Giải khuyến khích quốc gia:  10.000.000 đồng 

b) Học sinh đạt giải các kỳ thi năng khiếu: Tin học trẻ, Giải toán trên máy tính 
cầm tay, viết thư quốc tế UPU và các kỳ thi khác tương đương 

- Giải Nhất hoặc huy chương vàng quốc tế:  7.000.000 đồng 

- Giải Nhì hoặc huy chương bạc quốc tế:  6.000.000 đồng 

- Giải Ba hoặc huy chương đồng quốc tế:  5.000.000 đồng 

- Giải khuyến khích hoặc bằng khen quốc tế:  3.000.000 đồng 

- Giải Nhất hoặc huy chương vàng quốc gia:  4.000.000 đồng 

- Giải Nhì hoặc huy chương bạc quốc gia:  3.000.000 đồng 

- Giải Ba hoặc huy chương đồng quốc gia:  2.000.000 đồng 

- Giải khuyến khích hoặc bằng khen quốc gia: 1.000.000 đồng 

c) Học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học, khối thi của các trường đại học 
hàng năm 

- Đỗ thủ khoa của trường đại học:   6.000.000 đồng 

- Đỗ thủ khoa khối thi của trường đại học:  4.000.000 đồng 

- Điều kiện: 

+ Học sinh đạt thủ khoa vào các trường đại học phải có tổng số điểm 3 môn thi 
từ 25 điểm trở lên, trong đó không có môn nào dưới 5 điểm.  

+ Học sinh đạt thủ khoa khối thi vào các trường đại học phải có tổng số điểm 3 
môn thi từ 21 điểm trở lên, trong đó không có môn nào dưới 5 điểm. 

2. Đối với giáo viên (tập thể/nhóm giáo viên tham gia bồi dưỡng) 

a) Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc 
gia và quốc tế 

- Huy chương vàng quốc tế:    56.000.000 đồng 
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- Huy chương bạc quốc tế:    42.000.000 đồng 

- Huy chương đồng quốc tế:    28.000.000 đồng 

- Giải nhất quốc gia:     14.000.000 đồng 

- Giải nhì quốc gia:     8.000.000 đồng 

- Giải ba quốc gia:      6.000.000 đồng 

b) Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi bộ môn năng khiếu: 
Tin học trẻ; Giải Toán trên máy tính cầm tay; viết thư quốc tế UPU và các kỳ thi khác 
tương đương 

- Giải Nhất hoặc Huy chương vàng quốc tế:   6.000.000 đồng 

- Giải Nhì hoặc Huy chương bạc quốc tế:   4.000.000 đồng 

- Giải Ba hoặc Huy chương đồng quốc tế:   3.000.000 đồng 

- Giải Nhất hoặc Huy chương vàng quốc gia: 3.000.000 đồng 

- Giải Nhì hoặc Huy chương bạc quốc gia:  2.000.000 đồng 

- Giải Ba hoặc Huy chương đồng quốc gia:  1.500.000 đồng 

3. Một học sinh đạt nhiều giải hoặc một giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh 
đạt nhiều giải các kỳ thi nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được thưởng tất cả các 
giải đã đạt. Riêng học sinh đạt thủ khoa tại nhiều trường đại học, thủ khoa nhiều khối thi 
của các trường đại học thì chỉ được nhận thưởng ở mức cao nhất. 

Điều 4. Thông qua chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật được nuôi dạy 
theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập (Trung tâm Hỗ 
trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và Trường Chuyên biệt Tương Lai) 

1. Đối tượng áp dụng: Học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại 
các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập (trừ những đối tượng đã được hưởng chính 
sách học bổng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính về việc quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh người khuyết 
tật). 

2. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/học sinh/tháng.  

3. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 

 Điều 5. Thông qua chính sách hỗ trợ cho học sinh của các trường mầm non, 
tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú của huyện 
Hòa Vang và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ 

1. Chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học nội trú tại 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm 
Phú Thứ  
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a) Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/học sinh/tháng.  

b) Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 

2. Chính sách hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại các trường tiểu 
học, mầm non trên địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Phú của huyện Hòa Vang 

a) Mức hỗ trợ 

- Đối với học sinh tiểu học: 

+ Học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện hộ nghèo: 
560.000 đồng/học sinh/tháng; 

+ Học sinh tiểu học thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình chính sách (nếu có) 
400.000 đồng/học sinh/tháng; 

+ Học sinh tiểu học còn lại 300.000 đồng/học sinh/tháng. 

- Đối với học sinh mầm non: 

+ Học sinh mầm non là người dân tộc thiểu số 560.000/học sinh/tháng; 

+ Học sinh mầm non thuộc hộ nghèo: Ngoài mức hỗ trợ 10% mức lương cơ sở 
theo quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ thêm để bằng mức 
hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thuộc hộ nghèo; 

+ Học sinh mầm non thuộc hộ cận nghèo: Ngoài mức hỗ trợ 10% mức lương cơ 
sở theo quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ thêm để bằng 
mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thuộc hộ cận nghèo; 

+ Học sinh mầm non thuộc hộ gia đình chính sách: 400.000 đồng/học sinh/tháng; 

+ Học sinh mầm non còn lại 300.000 đồng/học sinh/tháng. 

b) Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 

3. Chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học 
tại 

a) Các trường mẫu giáo trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú  

- Mức hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng. 

- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 

b) Các trường tiểu học trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú  

- Mức hỗ trợ 180.000 đồng/học sinh/tháng. 

- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 

c) Các trường trung học trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú 

- Mức hỗ trợ 250.000 đồng/học sinh/tháng. 

- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 
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d) Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông 
Phạm Phú Thứ  

- Mức hỗ trợ 400.000 đồng/học sinh/năm học. 

4. Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ 
thông là người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo ở các thôn Giàn Bí, Tà Lang thuộc xã 
Hòa Bắc, huyện Hòa Vang 

- Mức hỗ trợ 560.000 đồng/học sinh/tháng. 

- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện 

Ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định phân 
cấp hiện hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc khiển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp 
thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 
01 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
      Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 206/2018/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày  19  tháng 12 năm 2018              

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND 

 ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 
quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển 

công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
về phát triển công nghiệp hỗ trợ; 
 Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp 
hỗ trợ; 
 Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp 
hỗ trợ; 

Xét Tờ trình số 8960/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị quyết số 
20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 
Nẵng quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung 
và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"1. Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ 
Được hỗ trợ tối đa đến 70% kinh phí đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu, phát 

triển công nghệ mới, công nghệ thay thế công nghệ nhập khẩu hoặc công nghệ triển khai 
ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế." 
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2. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"2. Hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ 
a) Trường hợp chuyển giao công nghệ độc lập, được hỗ trợ tối đa đến 70% giá 

trị hợp đồng mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, 
bí quyết công nghệ.  

b) Trường hợp mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ, được hỗ trợ tối 
đa đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác 
động xấu đến môi trường. Trường hợp mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ 
cao được hỗ trợ tối đa đến 30% chi phí. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 2 dự 
án. 

c) Tổng kinh phí hỗ trợ đối với các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này tối đa không vượt quá 03 tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm." 

3. Bãi bỏ điểm a, khoản 3, Điều 1. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Các nội 

dung khác tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND không trái với Nghị quyết này vẫn 
còn giá trị hiệu lực. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của pháp luật. 
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đ

ồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018./. 

      CHỦ TỊCH 
        Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 213/2018/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng  

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao ngày 14 tháng 

6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 
Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên 
thể thao; 

Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với 
huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; 

Xét Tờ trình số 8849/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh 
dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với 
huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tham gia tập luyện, huấn luyện 
và thi đấu thuộc các đội tuyển sau đây: 
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a) Đội tuyển thành phố; 

b) Đội tuyển trẻ thành phố; 

c) Đội tuyển năng khiếu thành phố; 

d) Đội tuyển cấp quận, huyện. 

2. Đối tượng áp dụng 

  a) Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập luyện, huấn luyện tại các 
đội tuyển của thành phố và quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang làm nhiệm vụ tại các giải thể 
thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục thể thao. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

a) Nguồn ngân sách nhà nước: 

- Ngân sách cấp thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối 
với các huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển thành phố, đội tuyển trẻ 
thành phố và đội tuyển năng khiếu thành phố. 

- Ngân sách cấp quận huyện đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối 
với các huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển cấp quận, huyện. 

b) Các nguồn thu hợp pháp khác. 

4. Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng 

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung 
tập luyện, huấn luyện và thi đấu của một huấn luyện viên, vận động viên cụ thể như 
sau: 

a) Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 
vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện: 

- Tập luyện, huấn luyện ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận động 
viên có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền; mức chi cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày 

STT Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển Mức ăn hàng ngày 

1 Đội tuyển thành phố 220.000 

2 Đội tuyển trẻ thành phố 175.000 

3 Đội tuyển năng khiếu thành phố 130.000 

4 Đội tuyển cấp quận, huyện Tối đa 120.000 
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Riêng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc nhóm 
có khả năng giành huy chương được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc biệt trong thời gian 
tập trung tập luyện để chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), 
Đại hội thể thao châu Á (Asiad), Đại hội thể thao thế giới (Olympic Games) được 
hưởng mức ăn hàng ngày là 400.000 đồng/người/ngày, trong thời gian tối đa 90 ngày. 

- Tập luyện, huấn luyện ở nước ngoài: Là số ngày thực tế theo quyết định phê 
duyệt của cấp có thẩm quyền trên cơ sở thư mời hoặc hợp đồng đào tạo, tập luyện được 
ký kết giữa cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo huấn luyện viên, vận động viên thể thao 
ở trong nước với nước ngoài. Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 
viên, vận động viên cân đối trong khuôn khổ dự toán ngân sách nhà nước chi cho sự 
nghiệp thể dục thể thao được cấp có thẩm quyền thông báo đầu năm. Trong thời gian 
tập luyện ở nước ngoài, huấn luyện viên, vận động viên không được hưởng chế độ quy 
định nêu trên tại nội dung tập luyện, huấn luyện ở trong nước. 

b) Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 
vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu: 

- Mức chi cụ thể: 

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày 

STT Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển Mức ăn hàng ngày 

1 Đội tuyển thành phố 290.000 

2 Đội tuyển trẻ thành phố 220.000 

3 Đội tuyển năng khiếu thành phố 220.000 

4 Đội tuyển cấp quận, huyện Tối đa 220.000 

- Trong thời gian tập trung thi đấu tại Đại hội thể thao khu vực, châu lục, thế giới 
và các giải thể thao quốc tế khác, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức chi 
thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải (không được hưởng 
mức ăn hàng ngày quy định nêu trên tại nội dung trong thời gian tập trung thi đấu). 

c) Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động 
viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu 
áp dụng theo mức chi quy định tại các điểm a và điểm b khoản 4 Điều này. 

d) Trường hợp các giải thi đấu khác không do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức mà do các Liên đoàn, Hiệp hội 
thể thao quốc gia đăng cai tổ chức, trong thời gian tập trung thi đấu, huấn luyện viên, 
vận động viên được hưởng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của 
Điều lệ tổ chức giải. Kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng do đơn vị cử huấn luyện 
viên, vận động viên dự giải và các nguồn tài trợ bảo đảm. 

  5. Việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng 
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Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán, quyết toán và việc sử dụng kinh phí chi 
trả chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước, Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật hiện hành và quy định tại Thông tư 
số 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung 
và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 
thao thành tích cao. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

        CHỦ TỊCH 
           Nguyễn Nho Trung 

 

 

 



32 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 Số: 215/2018/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Pháp lệnh Ký kết và Thực hiện thỏa thuận quốc tế ngày 06 tháng 4 năm 

2007; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước 
quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; 

Xét Tờ trình số 8849/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

1. Các nội dung chi tổ chức hội nghị trong nước, công tác phí cho cán bộ đi công 
tác trong nước; công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài; chi làm đêm, làm 
thêm giờ: Thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành, cụ thể: 

a) Chi tổ chức hội nghị trong nước, công tác phí cho cán bộ đi công tác trong 
nước: Thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi công tác phí, 
chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 
lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
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b) Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài: Thực hiện theo mức 
chi quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi 
công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; 

c) Chi làm đêm, làm thêm giờ: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư 
liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ 
đối với cán bộ công chức, viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Chi rà soát văn bản trong nước và rà soát các điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế trong cùng lĩnh vực phục vụ trực tiếp công tác xây dựng thỏa thuận quốc tế; 
chi tổ chức rà soát văn bản điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được ký trong chuyến 
thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài tại Việt Nam hoặc chuyến thăm của đoàn 
lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại nước ngoài: Thực hiện theo mức chi quy định tại Quyết 
định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố Đà 
Nẵng quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Chi dịch thuật; chi đón các đoàn nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: Thực 
hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc 
tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. 

4. Các khoản chi: Chi phí sao lục, in ấn tài liệu; chi mua, thu thập tài liệu; chi 
mua văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp cho soạn thảo thỏa thuận quốc tế: Thực hiện 
theo chứng từ chi thực tế, theo hợp đồng của đơn vị cung ứng; đối với trường hợp thu 
thập tài liệu phải có bảng kê khai ký nhận tiền của người cung cấp tài liệu. Các nội 
dung chi tiêu trên phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện. 

5. Chi tuyên truyền, phổ biến thỏa thuận quốc tế: Thực hiện theo mức chi quy 
định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 
của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi đối với một số nội dung có tính chất 
đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện. 

6. Mức đóng góp tài chính theo thỏa thuận quốc tế (bao gồm đóng góp tài chính, 
niên liễm cho tổ chức quốc tế được thành lập theo thỏa thuận quốc tế, hoặc đóng góp 
tài chính khác theo thỏa thuận quốc tế): Được thực hiện căn cứ vào quy định của thỏa 
thuận quốc tế có liên quan đang có hiệu lực; trong trường hợp có sự thay đổi mức đóng 
góp tài chính thì cơ quan chủ trì thực hiện thỏa thuận quốc tế lấy ý kiến của Bộ Ngoại 
giao, Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan để trình cơ quan đã quyết định việc ký kết 
thỏa thuận quốc tế đó phê duyệt mức đóng góp tài chính theo thỏa thuận quốc tế. 

7. Một số chế độ, mức chi có tính chất đặc thù phục vụ công tác thỏa thuận quốc 
tế: 

a) Đối với công tác nghiên cứu, xây dựng phương án đàm phán, ký, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế; báo cáo rà 
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soát, đánh giá sự phù hợp của thỏa thuận quốc tế với quy định của pháp luật Việt Nam: 
10.000.000 đồng/báo cáo. 

b) Chi soạn thảo dự thảo thỏa thuận quốc tế: 5.000.000 đồng/dự thảo văn bản. 
c) Chi cho các cá nhân tham gia cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo thỏa thuận quốc 

tế; hội thảo về kế hoạch đàm phán, ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, 
tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế: 

- Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi; 
- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi; 
- Lấy ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: 500.000 đồng/văn 

bản. 
d) Chi báo cáo tổng hợp ý kiến; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; văn bản 

ý kiến của Bộ Ngoại giao đối với đề xuất ký kết Thỏa thuận quốc tế: 1.000.000 
đồng/báo cáo/văn bản. 

đ) Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng của đơn vị chủ trì soạn thảo: 
- Đối với dự thảo thỏa thuận quốc tế mới hoặc thay thế: 1.000.000 đồng/báo cáo; 
- Đối với dự thảo thỏa thuận quốc tế sửa đổi, bổ sung một số điều: 700.000 

đồng/báo cáo. 
e) Báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo chuyên đề 

hoặc đột xuất: 3.000.000 đồng/báo cáo. 
g) Chi cho việc xây dựng báo cáo thẩm định, báo cáo kiểm tra, báo cáo thẩm tra: 
- Văn bản góp ý đối với dự thảo thỏa thuận quốc tế: 500.000 đồng/văn bản; 
- Báo cáo thẩm định, báo cáo kiểm tra, báo cáo thẩm tra đối với dự thảo thỏa 

thuận quốc tế: 1.000.000 đồng/báo cáo. 
h) Chi bồi dưỡng cho các thành viên trực tiếp tham gia trong những ngày đàm 

phán, họp với phía đối tác về thỏa thuận quốc tế được tổ chức ở trong nước: Theo mức 
chi cho các thành viên và các cán bộ tham gia phục vụ đoàn đàm phán trong những 
ngày tham gia phiên họp chuẩn bị và các phiên đàm phán chính thức tổ chức ở trong 
nước quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam 
và chế độ tiếp khách trong nước. 

i) Các khoản chi phí khác phát sinh phục vụ trực tiếp công tác thỏa thuận quốc 
tế: Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế hợp pháp theo quy định của Luật 
Kế toán và nằm trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao của cơ quan chủ trì thực 
hiện công tác thỏa thuận quốc tế. 

k) Việc chi soạn thảo văn bản, các loại báo cáo quy định tại Điểm a, b, d, e, g 
Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết này tính cho sản phẩm cuối cùng (bao gồm cả tiếp thu, 
chỉnh lý). 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và bãi bỏ nội 

dung quy định mức chi đảm bảo công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc 
tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được thông qua tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 
số 60/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Đà Nẵng về quy định một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 

quy định pháp luật.  
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu nêu trên được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế đó. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018./. 

 

 CHỦ TỊCH 
  Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 216/2018/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 19  tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo         

Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng        
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 
  Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo 
Khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành 
cho thanh thiếu niên nhi đồng; 

Xét Tờ trình số 8849/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng 
tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Các tổ chức, cá nhân có công trình, giải pháp, đề tài khoa học công nghệ được 
xét tặng và nhận giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và 
kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố và các tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan trong việc tham gia tổ chức, xét tặng giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi 
sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

2. Về mức chi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-165-2006-qd-ttg-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-13009.aspx
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(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

3. Về nguồn kinh phí thực hiện 

  a) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương được 
bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; 

b)  Nguồn kinh phí khác gồm kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác huy động từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

 

 CHỦ TỊCH 
  Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 217/2018/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  19 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của 

 Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố  
và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9 

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

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp huyện; 

Xét Tờ trình số 8849/TTr-UBND ngày 14 tháng11 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 

thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư 
vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Tư vấn thuộc 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
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cụ thể như sau:  

1. Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng Tư vấn thuộc 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Lãnh đạo Ban Tư vấn thuộc Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước: 

a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: 

- Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn: Bằng 1,2 lần mức lương cơ sở. 

- Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn: Bằng 0,95 lần mức lương cơ sở. 

b) Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện: 

- Trưởng Ban Tư vấn: Bằng 0,18 lần mức lương cơ sở. 

- Phó Trưởng Ban Tư vấn: Bằng 0,12 lần mức lương cơ sở. 

2. Mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí: Thực hiện theo quy định tại Nghị 
quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy 
định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thực 
hiện, trường hợp văn bản dẫn chiếu nêu trên được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế thì thực 
hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản 

a) Văn bản góp ý 

- Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương: 500.000 
đồng/văn bản. 

- Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương: 250.000 đồng/văn 
bản. 

- Đối với các văn bản còn lại: 100.000 đồng/văn bản. 

b) Văn bản báo cáo: 100.000 đồng/văn bản. 

4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt 
động tư vấn (nếu có): Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp trong phạm vi 
kinh phí đã được giao. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
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đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01 tháng 01 năm 2019./. 
    CHỦ TỊCH 

       Nguyễn Nho Trung 
 



 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018 41 

NGHỊ QUYẾT 
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND  

ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9 

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

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 8849/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và 
ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia tuần tra phòng chống 
tội phạm tại điểm a, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 
10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể như sau: 

“a) Các lực lượng khi tham gia tuần tra phòng chống tội phạm được hỗ trợ 
100.000 đồng/người/ca (một trăm nghìn đồng/người/ca).” 

Điều 2. Bổ sung khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 
10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể như sau: 

“3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp 
ngân sách hiện hành.” 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết này. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân 
dân thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết này.  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  Số: 218/2018/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đà Nẵng, ngày  19  tháng  12  năm 2018 
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 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 
    CHỦ TỊCH 

        Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 219 /2018/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và sửa đổi, bổ sung  
Điều 5 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của  
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9   

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 9463/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
Quy định phân cấp nguồn thu theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND và Quy định 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

“2. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế thực hiện 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân công cơ quan thuế quản lý 
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đối với người nộp thuế.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm e và điểm m, khoản 3 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 3 như sau: 

 “e) Lệ phí trước bạ nhà, đất từ các tổ chức, doanh nghiệp do Cục Thuế 
thành phố quản lý trực tiếp và cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh 
do Cục Thuế tính và phát hành thông báo thu;” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm m, khoản 3 như sau: 

 “m) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thành phố thực hiện thu, trừ lệ phí 
môn bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng;” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm g, khoản 4 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 4 như sau: 

 “c) Lệ phí trước bạ nhà, đất (trừ lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa 
bàn các xã thuộc huyện Hòa Vang là khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện 
và ngân sách các xã) do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp; lệ phí trước 
bạ các tài sản khác (như ô tô, xe máy, tàu thuyền, ….) do Chi cục Thuế quận, 
huyện quản lý khoản thu (bao gồm từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do Chi 
cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp và từ các tổ chức, cá nhân khác);” 

 b) Sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 4 như sau: 

 “g) Lệ phí do các cơ quan nhà nước quận, huyện thực hiện thu, trừ lệ phí 
môn bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng;” 

 4. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 1, 2, 4; điểm a; khoản 7 như sau: 

 a) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 1, điểm a, khoản 7 như sau: 

 “- Thuế giá trị gia tăng của các cá nhân, hộ kinh doanh; tổ chức, doanh 
nghiệp do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp và tổ chức, doanh nghiệp 
vãng lai ngoại tỉnh trừ các tổ chức, doanh nghiệp có chương trung ương và 
chương tỉnh, thành phố phân giao nhiệm vụ cho Chi cục Thuế quản lý thu;” 

 b) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, điểm a, khoản 7 như sau: 

 “- Thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thu nợ thuế lợi tức, thuế thu 
nhập doanh nghiệp của các cá nhân, hộ kinh doanh) của doanh nghiệp và các tổ 
chức khác do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp (trừ thuế thu nhập 
doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản của tổ chức, doanh nghiệp do Cục 
Thuế quản lý trực tiếp và tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế 
tính và phát hành thông báo thu);” 
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 c) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 4, điểm a, khoản 7 như sau: 

 “- Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp 
(trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân với tổ 
chức, doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố quản lý trực tiếp và tổ chức, doanh 
nghiệp vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế tính và phát hành thông báo thu).” 

 5. Thời điểm áp dụng: từ năm ngân sách 2017 (giai đoạn ngân sách 2017 
- 2020). Trừ nội dung phân cấp nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển 
nhượng bất động sản của tổ chức, doanh nghiệp: áp dụng từ năm ngân sách 2019. 

 Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên ngân sách ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 như sau: 

“Định mức phân bổ được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 không bao 
gồm: 

- Chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất tiền lương; 

- Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản theo tiêu chuẩn định mức quy định và 
theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở khả năng cân đối của 
ngân sách nhà nước hằng năm; 

- Các khoản chi hoạt động đặc thù phát sinh không thường xuyên khác 
được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ chủ trì và chi hoạt động 
của các hội đồng, ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của trung ương và địa 
phương; 

- Chi phí tiền điện, nước, vệ sinh, môi trường đối với các cơ quan, đơn vị 
có trụ sở trong Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố và chi phí vận hành 
Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.” 

2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 6, khoản 2 như sau: 

“- Định mức phân bổ kinh phí theo định biên đơn vị sự nghiệp: 36 triệu 
đồng/định biên/năm (định mức phân bổ này không bao gồm chi phí tiền điện 
nước, vệ sinh, môi trường của các đơn vị có trụ sở trong Tòa nhà Trung tâm hành 
chính thành phố và chi phí vận hành Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng).” 

3. Thời điểm áp dụng: từ năm ngân sách 2017 (giai đoạn ngân sách 2017 
- 2020). 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
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đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố theo thẩm quyền chỉ đạo 
cơ quan Thuế phân giao việc quản lý các nguồn thu cho phù hợp với phân cấp 
nguồn thu theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

     CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số 33/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10  năm 2018 
 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 
tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 
quy định về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong 
hoạt động khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;  

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảo vệ môi trường trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và thay thế 
Quyết định số 9780/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND thành phố về việc phân 
cấp quản lý và xử lý ô nhiễm các hồ, đầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quyết định 
số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố về ban hành Quy định 
bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 39/2014/QĐ-
UBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 
23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và 
Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Giám 
đốc Công an thành phố; Trưởng ban: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, 
Khu Công nghệ cao; Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ 
quan, tổ chức, 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 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 
QUY ĐỊNH 

Về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND  

ngày 01 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định một số nội dung bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng (về đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ 
môi trường; cải tạo phục hồi môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với 
hoạt động khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường đất, nước, không khí; bảo vệ môi 
trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; quản 
lý chất thải; quan trắc môi trường; phân cấp quản lý nhà nước, biện pháp và nguồn lực, 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và 

ngoài nước hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 
1. Công tác bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường và Quy định này. 
2. Các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, phường, xã phải đưa nội dung bảo vệ 

môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 
trung hạn, hàng năm. 

 
Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Mục 1  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
CHI TIẾT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN 
 

Điều 4. Đối tượng phải lập và lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
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kế hoạch bảo vệ môi trường  
1. Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường, lập lại báo cáo đánh giá tác 

động môi trường được quy định tại Điều 18, Điều 20 của Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014, Điều 12, Điều 15 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. 

2. Đối tượng đăng ký, lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường được quy 
định tại Điều 29 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 18 của Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP. 

Điều 5. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định trên cơ sở Hội đồng 
khung đã được UBND thành phố phê duyệt; tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố; tổ 
chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành đối với các dự án do UBND thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. 

Điều 6. Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động 
môi trường 

1. Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được thực 
hiện theo quy định của pháp luật. 

2. UBND phường, xã và chủ dự án đồng chủ trì việc tham vấn với thành phần 
tham dự bao gồm: 

a) Cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; 
b) Đại diện cho Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn. 
Điều 7. Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ 
môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Xác nhận vào mặt sau của trang phụ bìa báo cáo đánh giá tác động môi trường 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố; 
b) Tiếp nhận và tham mưu UBND thành phố xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị 

của chủ dự án liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt. 

2. UBND quận, huyện: 
a) Trực tiếp hướng dẫn việc đăng ký và tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trường cho đối tượng thuộc thẩm quyền; 
b) Tổ chức điều tra, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang 

hoạt động có tính chất và quy mô tương đương đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi 
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trường thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND quận, huyện nhưng chưa được xác nhận 
kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ nói trên lập thủ tục theo quy định.  

 
Mục 2  

CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ  
KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI  

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan về cải tạo, phục hồi môi 
trường 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Thành lập Hội đồng thẩm định trên cơ sở Hội đồng khung đã được UBND 

thành phố phê duyệt; tổ chức thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với dự án thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của UBND thành phố;  

b) Xác nhận vào mặt sau của trang phụ bìa của phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung sau khi phương án được 
UBND thành phố phê duyệt. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương 
và các cơ quan có liên quan thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 
thi công đối với các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 

3. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản: Thực hiện đúng những nội dung trong 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
bổ sung đã được phê duyệt. 

Điều 9. Cải tạo, phục hồi môi trường tại các mỏ khai thác khoáng sản  
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi 

trường theo đúng phương án hoặc phương án bổ sung được phê duyệt nhưng đã bị giải 
thể hoặc bị phá sản: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
bổ sung đã được UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; 

b) UBND quận, huyện thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được 
UBND quận, huyện phê duyệt. 

2. Kinh phí thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đối tượng 
thuộc khoản 1 Điều này được sử dụng từ nguồn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tổ 
chức, cá nhân đã thực hiện ký quỹ. Trường hợp không bảo đảm kinh phí thực hiện, Sở 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 
mưu UBND thành phố xem xét, quyết định. 
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Mục 3 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG AO, HỒ, BIỂN, VEN BỜ, KHÔNG KHÍ 

VÀ THỬA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 
 

Điều 10. Bảo vệ môi trường đối với các thửa đất chưa sử dụng 
1. Trách nhiệm của người sử dụng đất: 
a) Giữ gìn vệ sinh môi trường tại thửa đất được giao quyền sử dụng đất; trường 

hợp thửa đất bị ô nhiễm môi trường phải có trách nhiệm dọn vệ sinh bảo đảm môi 
trường và cảnh quan đô thị; 

b) Người sử dụng đất là cá nhân thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường với cơ 
quan đăng ký đất đai tại các quận, huyện khi được cấp, cấp chuyển đổi giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng giao đất, thuê đất hoặc quyết định giao đất; 

c) Người sử dụng đất là tổ chức thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường với Sở 
Tài nguyên và Môi trường khi được cấp, cấp chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, hợp đồng giao đất, thuê đất hoặc quyết định giao đất; 

d) Trong trường hợp thửa đất chưa sử dụng bị ô nhiễm môi trường nhưng người 
sử dụng đất không có các biện pháp khắc phục, cơ quan nhà nước sẽ thực hiện các biện 
pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; 

đ) Người sử dụng đất phải hoàn trả chi phí cho việc thực hiện điểm d khoản 1 
Điều này (nếu có) trước khi giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường và thực 
hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. 

2. Trách nhiệm của UBND phường, xã: 
a) Thực hiện quản lý công tác vệ sinh môi trường các thửa đất chưa sử dụng trên 

địa bàn, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND quận, huyện xử lý theo quy định;  
b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn trong việc bảo đảm vệ 

sinh môi trường các thửa đất chưa sử dụng theo quy định; 
c) Lập đường dây nóng, công khai và tiếp nhận các thông tin phản ánh từ tổ chức, 

cá nhân, hộ gia đình để kịp thời xử lý; 
d) Trực tiếp tổ chức các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường các thửa đất 

chưa sử dụng trên địa bàn đối với người sử dụng là cá nhân sau khi UBND quận, huyện 
quyết định từng trường hợp cụ thể; 

đ) Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm vệ sinh môi trường tại các thửa đất chưa sử dụng theo thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của UBND quận, huyện: 
a) Thực hiện quản lý công tác vệ sinh môi trường các thửa đất chưa sử dụng trên 

địa bàn; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định; 
b) Trường hợp thửa đất chưa sử dụng của tổ chức không bảo đảm vệ sinh môi 

trường, UBND quận, huyện yêu cầu người sử dụng đất để thực hiện điểm a khoản 1 
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Điều này. Trường hợp không thực hiện, UBND quận, huyện thực hiện các biện pháp 
bảo đảm vệ sinh môi trường. 

4. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đối với các 

thửa đất chưa sử dụng; 
b) Tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường đối với người sử dụng đất. Trước ngày 

30 hàng tháng, tổng hợp gửi các bản cam kết bảo vệ môi trường cho UBND quận, 
huyện, phường, xã liên quan để quản lý vệ sinh môi trường; 

c) Xây dựng và ban hành mẫu cam kết bảo vệ môi trường để người sử dụng đất 
ký cam kết. 

Điều 11. Bảo vệ môi trường hồ, ao 
1. Công tác bảo vệ môi trường hồ, ao gồm một số nội dung chính như sau: 
a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm tại 

các hồ, ao; 
b) Quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực hồ, ao; 
c) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân thuộc 

thẩm quyền có hoạt động xả thải vào hồ, ao; 
d) Định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường các hồ, ao; 
đ) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc xã hội hóa, huy động tổ 

chức, cá nhân sử dụng vùng mặt nước và ven hồ nhưng bảo đảm vệ sinh môi trường, 
xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường nước; 

e) Truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường 
hồ, ao. 

2. Tổ chức, cá nhân được giao khai thác, sử dụng đất ven hồ, ao và mặt nước ao, 
hồ phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường và điểm a 
khoản 1 Điều này; 

3. UBND quận, huyện có trách nhiệm: 
a) Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các hồ, ao trên địa 

bàn. Riêng hồ Đò Xu do UBND quận Hải Châu quản lý;  
b) Báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 

tháng 12 hàng năm để tổng hợp trình UBND thành phố. 
Điều 12. Bảo vệ môi trường biển, ven bờ 
1. Nghiêm cấm các hành vi thải, đổ hóa chất, chất thải chưa qua xử lý và các hành 

vi khác có tác động xấu đến môi trường biển, ven bờ. 
2. Các nguồn phát thải từ đất liền, các hoạt động trên biển và hải đảo phải được 

kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật. 



54 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018  

3. Việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo phải có sự 
phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tổ 
chức, cá nhân có liên quan khác. 

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển và hải đảo phải chủ động ứng phó sự cố 
môi trường và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân 
có liên quan khác trong ứng phó sự cố môi trường. 

Điều 13. Bảo vệ môi trường không khí 
1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác 

động xấu đến môi trường có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi 
trường không khí theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, 
Ban quản lý Khu công nghệ cao, UBND quận, huyện và các cơ sở liên quan theo dõi, 
đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh; trường hợp môi trường không 
khí xung quanh bị ô nhiễm thì phải cảnh báo, xử lý kịp thời. 

 
Mục 4  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VÀ LÀNG NGHỀ 

 

Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
1. Thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề án bảo vệ môi 
trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, bảng đăng ký đạt 
tiêu chuẩn môi trường hoặc phương án, dự án, đề án cải tạo phục hồi môi trường đã 
được phê duyệt hoặc xác nhận. 

2. Lập kế hoạch quản lý môi trường và vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 
chất thải theo quy định. 

3. Đối với các dự án thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình 
bảo vệ môi trường theo quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải 
lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành của dự án trình cơ quan thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức 
theo quy định. 

4. Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. 
5. Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành. 
6. Bố trí bộ phận chuyên môn và nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường theo 

quy định. 
7. Thực hiện các quy định tại Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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liên quan. 
Điều 15. Bảo vệ môi trường làng nghề  
1. Các cơ sở sản xuất trong làng nghề có trách nhiệm: 
a) Thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 19/2015/NĐ-

CP; 
Các cơ sở sản xuất trong làng nghề thuộc ngành nghề được khuyến khích phát 

triển chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề 
án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải lập báo cáo về 
các biện pháp bảo vệ môi trường gửi về UBND phường, xã để kiểm tra, quản lý theo 
quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT. 

Tổ chức thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi 
trường hoặc theo báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ pháp lý tương 
đương. 

b) Những cơ sở sản xuất không thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển 
tại làng nghề phải thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại Điều 14 của quy 
định này hoặc phải thực hiện một trong các biện pháp sau: Di dời vào khu, cụm công 
nghiệp bên ngoài khu dân cư; chuyển đổi ngành nghề sản xuất; chấm dứt hoạt động 
sản xuất; 

c) Đóng góp đầy đủ các loại phí bảo vệ môi trường và nghĩa vụ tài chính theo quy 
định của pháp luật cho hoạt động bảo vệ môi trường của làng nghề; 

d) Không cho phép thành lập mới các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
cao, được quy định cụ thể tại Phụ lục 4 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT . 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Đánh giá mức độ ô nhiễm làng nghề và phân loại các làng nghề theo quy định; 
b) Việc đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực 

hiện định kỳ 02 năm/lần. 
3. Trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, phường, xã thực hiện 

theo quy định tại Chương IV Nghị định số 19/2015/NĐ-CP và Chương III Thông tư số 
31/2016/TT-BTNMT. 

Mục 5 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ  

 

Điều 16. Yêu cầu bố trí các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
1. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trong khu 

dân cư phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 
a) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành đã được phê duyệt; 
b) Vị trí thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải bảo đảm khoảng cách 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-19-2015-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-266743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-19-2015-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-266743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-31-2016-tt-btnmt-bao-ve-moi-truong-cum-cong-nghiep-khu-kinh-doanh-dich-vu-tap-trung-330677.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-31-2016-tt-btnmt-bao-ve-moi-truong-cum-cong-nghiep-khu-kinh-doanh-dich-vu-tap-trung-330677.aspx
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an toàn về môi trường, khoảng cách bảo vệ vệ sinh theo quy định.  
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong khu dân cư gây 

ô nhiễm môi trường thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 
3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu công 
nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao và các cơ quan, đơn vị liên quan lập quy hoạch 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, khu sản xuất tập trung đáp ứng các quy 
định về bảo vệ môi trường để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và 
không đáp ứng các yêu cầu tại khoản 1 và 2 Điều này. 

4. UBND quận, huyện tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
không đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này; Lập danh sách, đề xuất UBND 
thành phố bố trí địa điểm và lộ trình để di dời đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
trên địa bàn, ưu tiên giải quyết những cơ sở gây ô nhiễm và không thể khắc phục theo 
yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Điều 17. Khuyến khích việc thành lập các tổ chức tự quản về bảo vệ môi 
trường tại các khu dân cư 

1. UBND quận, huyện tạo điều kiện cho các tổ chức tự quản hoạt động, học hỏi, 
trao đổi kinh nghiệm. 

2. UBND phường, xã có trách nhiệm quy định về hoạt động của các tổ chức tự 
quản bảo vệ môi trường và tạo điều kiện để các tổ chức tự quản hoạt động hiệu quả. 

Mục 6 
QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

Điều 18. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt  
1. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 
a) Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và các quy 

định khác liên quan; 
b) Trong thời gian lưu giữ, chủ nguồn thải không để chất thải rơi vãi, rò rỉ, phát 

tán ra môi trường; chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định cho 
đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường; 

c) Kịp thời phản ánh, kiến nghị đến UBND quận, huyện, phường, xã về việc phân 
loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn không đúng quy định pháp 
luật. 

2. UBND quận, huyện có trách nhiệm: 
a) Lập và tổ chức thực hiện phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn; 
b) Chịu trách nhiệm bảo đảm vệ môi trường tại các vị trí tập kết rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã trong việc thực hiện các quy 
định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan; 

d) Đề xuất xây dựng các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn bảo đảm vệ sinh môi trường; 

đ) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; 
thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn trên địa 
bàn; 

e) Định kỳ hàng năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, thời điểm báo cáo trước ngày 31 tháng 01 của năm 
tiếp theo. 

3. UBND phường, xã có trách nhiệm: 
a) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

trên địa bàn chấp hành việc lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo quy định;  
b) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; kịp 

thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn trên 
địa bàn. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt 
phương án và hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành 
phố. 

Điều 19. Quản lý chất thải nguy hại  
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên 

quan lập kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn 
trình UBND thành phố phê duyệt. 

2. Lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại của 
các chủ nguồn thải chất thải nguy hại có khối lượng phát sinh thấp hơn 600 (sáu trăm) 
kg/năm hoặc chưa đủ điều kiện tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển trình UBND 
thành phố phê duyệt theo quy định. 

3. Hướng dẫn sử dụng Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại hoặc chất thải nguy 
hại của các đối tượng thuộc khoản 2 Điều này. 

Điều 20. Quản lý nước thải 
1. Nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, 

khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề phải xử lý bảo đảm yêu cầu đầu vào 
hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc theo quy định của chủ sở hữu hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề. 

2. Nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình đấu nối vào 
hệ thống thoát nước đô thị phải xử lý đạt yêu cầu theo quy định của UBND thành phố. 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
địa phương về nước thải trình UBND thành phố ban hành. 

 
Mục 7 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
 Điều 21. Quan trắc môi trường 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình quan trắc môi trường, quản 

lý số liệu và báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trừ các cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 

25 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT hoặc khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, 
làng nghề phải tổ chức quan trắc chất lượng môi trường, tác động môi trường từ các cơ 
sở do đơn vị quản lý; thống kê, lưu trữ số liệu quan trắc, các nguồn thải, chất thải từ 
hoạt động tại đơn vị và các tác động đối với môi trường. 

Điều 22. Quy định về quan trắc, giám sát nước thải và khí thải tự động, liên 
tục 

1. Đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 
được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 39 và khoản 1 Điều 47 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP và nội dung tại Quy định này. 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 500 m3 đến dưới 
1.000 m3/ngày đêm và có nguồn tiếp nhận là đầu nguồn nước được dùng cho mục đích 
cấp nước hoặc khu vực biển phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 
và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu 
cầu chung, đặc tính kỹ thuật, tính năng của hệ thống, yêu cầu về nhận, truyền và quản 
lý dữ liệu theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT. 

 
Mục 8 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Điều 23. Trách nhiệm của các sở, ban ngành 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn thành phố; 
b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy 

định này; 
c) Phối hợp với các sở, ban ngành trong việc giải quyết các vấn đề môi trường; 

tham mưu UBND thành phố nội dung và biện pháp để giải quyết các vấn đề môi trường 
ở phạm vi liên tỉnh. 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện tham mưu UBND 

thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công gắn liền 
với công tác bảo vệ môi trường; 

b) Tham mưu trình UBND thành phố cân đối vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các 
công trình, dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường;  

c) Chủ trì hoặc phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan 
đề xuất các cơ chế, chính sách đầu tư cho bảo vệ môi trường, dự án kêu gọi đầu tư bảo 
vệ môi trường trong và ngoài nước. 

3. Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm về quy hoạch đô thị gắn với bảo vệ môi trường 
và hướng dẫn thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; quản lý hoạt động thoát 
nước và xử lý nước thải. 

4. Sở Công thương: Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ môi trường tại các chợ, 
trung tâm thương mại, siêu thị và các đơn vị trong phạm vi quản lý. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ tài 
nguyên rừng và phát triển rừng; bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường các cơ sở 
nuôi trồng thủy sản; quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi; thực hiện công trình cấp 
nước sạch nông thôn; quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón và các 
hoạt động khác theo lĩnh vực quản lý.  

6. Sở Giao thông Vận tải: chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng liên quan quản 
lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các phương tiện giao thông trên địa bàn 
thành phố. 

7. Sở Y tế: 
a) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố trình UBND thành phố phê 
duyệt; 

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở 
y tế. 

8. Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao, làng nghề chịu 
trách nhiệm quản lý môi trường trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý của Ban, đơn 
vị và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường khi cần thiết. 

9. Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban ngành, địa 
phương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố hàng năm về kinh phí sự 
nghiệp môi trường trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách. 

10. Công an thành phố: 
a) Chịu trách nhiệm về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường; 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các phương 
tiện giao thông lưu thông không bảo đảm môi trường; 
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b) Điều tra, khởi tố, xử lý hình sự các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo 
quy định của pháp luật. 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chức năng giáo dục công tác bảo 
vệ môi trường trong trường học ở các bậc học do ngành quản lý. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp các cơ quan liên quan 
tổ chức các hình thức truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. 

13. Sở Khoa học và Công nghệ: 
a) Hướng dẫn, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân;  
b) Khuyến khích xây dựng các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

như đầu tư phát triển công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường, các giải 
pháp xử lý môi trường. 

14. Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ môi trường trong 
hoạt động lễ hội và các lĩnh vực do ngành quản lý. 

15. Sở Du lịch chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ môi trường tại các điểm, khu, đơn 
vị kinh doanh du lịch trong phạm vi quản lý. 

16. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử 
thành phố và đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn 
thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng các 
chuyên mục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; phát hiện và phối hợp với các cơ 
quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; nêu điển 
hình các tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ môi trường. 

Điều 24. UBND quận, huyện 
Thực hiện các quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định cụ thể tại quy định này. 
1. Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố  về việc 

bảo vệ môi trường trên địa bàn. 
2. Chỉ đạo thực hiện công khai thủ tục hành chính về môi trường tại quận, huyện, 

phường, xã; Tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy xác nhận đối với kế hoạch bảo vệ môi trường 
cho các dự án thuộc thẩm quyền. 

3. Biên chế đủ cán bộ chuyên môn làm công tác bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu 
quả quản lý môi trường trên địa bàn. 

4. Dành không dưới 1% (một phần trăm) trong tổng chi ngân sách quận, huyện 
cho công tác bảo vệ môi trường, bố trí và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn 
sự nghiệp môi trường. 

5. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. 
6. Phối hợp với các quận, huyện có liên quan giải quyết các vấn đề môi trường 

liên quận, huyện. 
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7. Chỉ đạo UBND phường, xã trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 
Điều 25. UBND phường, xã 
Thực hiện các quy định tại Khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định cụ thể tại Quy định này. 
1. Chỉ đạo các tổ dân phố, thôn xây dựng quy ước, hương ước về bảo vệ môi 

trường. 
2. Ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường và các nguồn kinh phí khác cho 

công tác quản lý môi trường, đầu tư, sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật 
bảo vệ môi trường tại các làng nghề; tổ chức tiếp nhận và đối ứng kinh phí các dự án 
đầu tư xử lý môi trường cộng đồng. 

3. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi 
trường, quy ước bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất và 
làng nghề trên địa bàn. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, 
biểu dương gương người tốt, việc tốt. 

5. Chủ tịch UBND phường, xã để xảy ra tình trạng ô nhiễm, sự cố môi trường 
nghiêm trọng trên địa bàn, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện. 

6. Bố trí cán bộ phụ trách môi trường, có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng nâng 
cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ môi trường. 

7. Đồng chủ trì với chủ dự án tổ chức tham vấn cộng đồng về triển khai các dự án 
thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. 

Điều 26. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp 

1. Tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi 
trường trên địa bàn thành phố. 

2. Tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và thực 
hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. 

3. Tham gia tư vấn, phản biện về bảo vệ môi trường với cơ quan quản lý nhà nước 
và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan theo quy định của pháp luật. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 27. Hàng năm, ngân sách thành phố bố trí chi thường xuyên cho sự nghiệp 
bảo vệ môi trường không dưới 1% (một phần trăm) trong tổng chi ngân sách thành phố.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, báo cáo 
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UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua. 
Điều 28. Huy động nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
1. Tăng cường nguồn lực và đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường từ 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, các chương trình hợp tác quốc tế, nguồn thu 
phí môi trường, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc mọi 
thành phần kinh tế đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan và UBND các quận, huyện tham 

mưu UBND thành phố tổ chức xã hội hoá các hoạt động bảo vệ môi trường; 
b) Chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các sở, ban ngành, UBND quận, huyện liên 

quan tham mưu UBND thành phố vận hành có hiệu quả Quỹ Bảo vệ môi trường thành 
phố Đà Nẵng để huy động các nguồn lực của Nhà nước và tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ 
của cộng đồng, các tổ chức trong, ngoài nước, các tổ chức quốc tế để tập trung giải 
quyết các vấn đề môi trường bức xúc ưu tiên, cần thiết. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và 
các sở, ban ngành, UBND quận, huyện liên quan lập các dự án bảo vệ môi trường cụ 
thể của đơn vị để kêu gọi thu hút đầu tư nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, đặc 
biệt chú trọng các dự án liên quan đến xử lý nước thải, chất thải rắn, không khí và tiếng 
ồn, chất thải y tế. 

Điều 29. Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tham mưu 

UBND thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ 
dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan theo quy 
định của pháp luật; 

b) Phối hợp kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa 
bàn do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền đề nghị thực hiện. 

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao có trách nhiệm: 
a) Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tham mưu UBND thành 

phố giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Trường 
hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kịp thời lập 
biên bản để chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính; 

b) Phối hợp với UBND quận, huyện, các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, thanh 
tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị về bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường. 

3. UBND quận, huyện có trách nhiệm: 
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a) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên 
quan giải quyết, khắc phục sự cố môi trường; 

b) Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực 
hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

4. UBND phường, xã có trách nhiệm: 
a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá 

nhân có sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền 
các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp; 

b) Đề xuất, kiến nghị UBND quận, huyện và các cơ quan chuyên môn xử lý vi 
phạm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; 

c) Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của 
pháp luật về hòa giải. 

Điều 30. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Khen thưởng: 
Các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét lập hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng môi 
trường thành phố Đà Nẵng và giải thưởng môi trường Quốc gia theo quy định. 

2. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 
Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. 
Điều 31. Điều khoản thi hành 
Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, phường, xã, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về 
Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2009-nd-cp-xu-ly-vi-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-99867.aspx
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 35/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  23 tháng 10 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ 
thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi 

 tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở ; 
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT- BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 
số99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

 Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại tại Tờ trình số 8631/TTr-SXD ngày 19 tháng 
9 năm 2018 và ý kiến của các thành viên Hội đồng bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà 
nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
           Quyết định này quy định hệ số K điều chỉnh giá đất so với bảng giá đất do Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu 
Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà ở này đối với nhà ở riêng lẻ có khả 
năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
    

      Điều 2.Nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt tiền đường, phố 
trên địa bàn thành phố là 

       1.Nhà ở một tầng hoặc nhiều tầng có một hộ gia đình hoặc một cá nhân sử dụng 
có vị trí mặt tiền đường, phố và khi bán nhà đối với diện tích đất ở của căn nhà sẽ được 
tính toán và công nhận là đất ở sử dụng riêng không có phần diện tích sử dụng chung 
hoặc chồng lấn)  
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       2. Nhà ở một tầng hoặc nhiều tầng có nhiều hộ gia đình hoặc nhiều cá nhân sử 
dụng để ở có vị trí mặt tiền đường, phố thì đối với phần diện tích đất ở do một hộ gia 
đình hoặc một cá nhân sử dụng có vị trí mặt tiền đường, phố đã được phân chia riêng 
biệt  (không có phần diện tích sử dụng chung hoặc chồng lấn) và khi bán nhà, đối với 
phần diện tích đất ở này sẽ được tính toán và công nhạn là đất ở sử dụng riêng. 

      Điều 3. Hệ số K điều chỉnh giá đất 

         Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt tiền đường, phố theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 1 nêu trên thì áp dụng hệ số K điều chỉnh giá đất theo quy 
định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn thành phố, không phân biệt diện tích đất trong hạn mức hoặc ngoại hạn 
mức. 

      Điều 4. Điều khoản thi hành 

       Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển klhai thực hiện quy định này. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời 
vè Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ 
đạo giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình 
thực tiễn. 

     Điều 5. Hiệu lực thi hành. 

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018 
     Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: xây dựng,Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám đốc trung tâm Quản 
lý và Khai thác nhà Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                                          
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               

                                                                                               KT.CHỦ TỊCH 
                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
 Nguyễn Ngọc Tuấn 
.    
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 36/2018/QĐ-UBND 

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

            
         Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10  năm 2018 

       
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế 
biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu 
xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển 
nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ Xây 
dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 
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tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng 
kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà, quản lý sử dụng nhà và công 
sở; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý trật tự xây 
dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND 
phường, xã và các tổ chức, 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 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

   

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

 

 

QUY CHẾ  
Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2018/QĐ-UBND ngày 29 /10 /2018 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, cơ chế phối hợp 

giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản 
lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Sở Xây dựng. 
2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. 
3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện). 
4. Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã). 
5. Các sở, ban, ngành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác 

quản lý trật tự xây dựng. 
6. Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo 

quy định của pháp luật. 
Điều 3. Nguyên tắc chung 
1. Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ 

trong chỉ đạo điều hành. 
2. Đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong 

công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành 
phố. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan, không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên. 

3. Đảm bảo sự thống nhất giữa Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm 
trật tự xây dựng một cách chặt chẽ, đồng bộ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, 
buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng. 



 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018 69 

4. Công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng 
phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để theo quy định pháp luật. Việc xử lý công 
trình vi phạm trật tự xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng 
quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân cùng tham gia 
giám sát. 

5. Mọi thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được 
kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp xử lý đối với công trình vi 
phạm qua thông tin phản ánh do các tổ chức hoặc cá nhân chuyển đến thì phải thông 
báo kết quả xử lý đến tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin được biết để tiếp tục tham 
gia giám sát. 

Điều 4. Nội dung phối hợp quản lý trật tự xây dựng 
1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động các tổ 

chức và cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng. 
2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý công trình vi phạm trật tự 

xây dựng. 
3. Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình quản lý trật tự xây 

dựng. 
Điều 5. Các loại công trình xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng 
1. Nhà ở riêng lẻ. 
2. Công trình xây dựng có yêu cầu thẩm định xây dựng trong trường hợp được 

miễn giấy phép xây dựng. 
3. Công trình xây dựng có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc lập dự án 

đầu tư xây dựng. 
4. Công trình khác là công trình xây dựng trừ các công trình quy định tại Khoản 

1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 
Điều 6. Hành vi vi phạm trật tự xây dựng 
1. Công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có 

Giấy phép xây dựng. 
2. Công trình xây dựng sai nội dung của Giấy phép xây dựng. 
3. Công trình xây dựng không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt 

trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. 
4. Công trình xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các 
bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây 
sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về 
sức khỏe, tính mạng của người khác. 
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5. Thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu 
xây dựng xuống các khu vực xung quanh; để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy 
định. 

6. Công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; vi 
phạm chỉ giới; sai cốt xây dựng; lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, 
an ninh, giao thông (trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, 
năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy 
định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, 
lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng 
này); cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng 
chung. 

Chương II 
 TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 
Điều 7. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thẩm quyền trong công 

tác quản lý trật tự trên địa bàn thành phố  
1. Chủ tịch UBND cấp xã 
a) Quản lý công tác trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật 

tự xây dựng trên địa bàn; 
b) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình xây 

dựng nhà ở riêng lẻ và công trình khác; kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm xây dựng không 
phép (mà theo quy định phải có giấy phép) và xây dựng không có hồ sơ thiết kế được 
thẩm định trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng; 

c) Chủ trì giải quyết việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại do thi công xây dựng 
công trình xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây 
lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không 
thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc 
có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính 
mạng của người khác theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 3 Thông tư số 
03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

d) Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm thông tin kịp thời về 
tình hình triển khai thi công xây dựng của các công trình trên địa bàn mình quản lý; xử 
lý hoặc kiến nghị xử lý cán bộ, công chức được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra 
vi phạm; 

đ) Tổ chức cưỡng chế phá dỡ đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc 
thẩm quyền; 

e) Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả xử lý các công trình vi 
phạm trật tự xây dựng theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện; 
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g) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành 
các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn; 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện 
a) Quản lý công tác trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật 

tự xây dựng trên địa bàn; 
b) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng (trừ hành vi xây dựng 

không có giấy phép hoặc không có hồ sơ thiết kế được thẩm định trong trường hợp 
được miễn phép và hành vi xây dựng gây lún nứt, hư hỏng, sụp đổ hoặc nguy cơ sụp 
đổ) đối với các công trình trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; 

c) Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã khi UBND 
cấp xã buông lỏng quản lý (phát hiện hoặc đã nhận được thông tin nhưng không xử lý 
kịp thời); 

d) Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm công trình xây dựng nằm trên địa giới hành 
chính từ hai phường/xã trở lên thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; 

đ) Đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật; xử lý hoặc kiến nghị xử lý cán bộ, công chức 
được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm; 

e) Tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng vi phạm trật 
tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; 

g) Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả xử lý các công trình vi 
phạm trật tự xây dựng theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND thành phố; 

h) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành 
các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn; 

i) Kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp 
thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng. 

3. Giám đốc Sở Xây dựng 
a) Tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành chung công tác quản lý 

nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (trừ phạm vi do Ban Quản lý Khu 
công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng); 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện trách nhiệm quản lý 
trật tự xây dựng theo thẩm quyền; nắm bắt tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành 
phố, báo cáo và đề xuất UBND thành phố những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp 
thời; 

c) Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện khi 
UBND cấp huyện buông lỏng quản lý; 

d) Xử lý các cán bộ dưới quyền được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi 
phạm. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý tổ chức, cá nhân  thuộc cấp 
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huyện được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ 
được giao. 

4. Chủ tịch UBND thành phố 
a) Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, xử lý, khắc phục tình hình vi phạm trật tự xây 

dựng. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi thẩm quyền; 
b) Xử lý Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cán bộ dưới 

quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm; 
c) Chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. 
Điều 8. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng 
1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở Xây dựng về công tác quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn thành phố. 
2. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền; 

theo dõi, tổng hợp tình hình vi phạm trật tự xây dựng để báo cáo Giám đốc Sở Xây 
dựng và Thanh tra Bộ Xây dựng. 

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo và đề xuất UBND thành phố 
những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên 
địa bàn thành phố. 

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng có ý kiến bằng văn bản và cung cấp tài 
liệu có liên quan để UBND cấp huyện ban hành Quyết định cưỡng chế tháo dỡ công 
trình vi phạm. 

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND cấp huyện 
 1. Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng) là cơ quan chuyên 

môn, tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa 
bàn quận, huyện.  

2. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận/huyện là cơ quan tham mưu giúp UBND cấp 
huyện kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa 
bàn.  

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức, công chức, thanh tra viên và 
người được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng  

1. Kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng đô thị 
thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc có biện pháp xử lý kịp thời vi phạm 
trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền. 

2. Chịu trách nhiệm về những sai phạm trực tiếp hoặc gián tiếp trong quản lý trật 
tự xây dựng thuộc thẩm quyền được giao.  

Điều 11. Trách nhiệm của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và 
các khu công nghiệp Đà Nẵng  
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1. Chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng các công trình trong các Khu công 
nghiệp thuộc quyền quản lý. 

2. Chủ trì kiểm tra việc xây dựng các công trình theo giấy phép xây dựng do Ban 
cấp. Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng phải tiến hành lập biên bản, xử lý 
theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND cấp huyện phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy 
định. 

3. Phối hợp với cơ quan chủ trì để xem xét, xử lý các sai phạm trong quản lý trật 
tự xây dựng thuộc khu vực mình quản lý. 

Điều 12. Trách nhiệm của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Kế 
hoạch và Đầu tư 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
a) Xem xét tạm dừng việc đăng ký tài sản gắn liền với đất đối với công trình vi 

phạm trật tự xây dựng theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch 
UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm 
trật tự xây dựng nhưng chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa chấp hành các quyết định 
xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả 
do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra; 

b) Trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến việc chứng nhận tài sản 
gắn liền trên đất, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thì chuyển hồ 
sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

2. Sở Du lịch tạm dừng việc xem xét công nhận hạng cơ sơ sở lưu trú du lịch thuộc 
thẩm quyền (hạng 1 sao, hạng 2 sao và hạng 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, 
căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu 
trú du lịch) hoặc kiến nghị Tổng cục Du lịch tạm dừng việc xem xét công nhận hạng 
cơ sở lưu trú du lịch (hạng cơ sở lưu trú du lịch 4 sao và 5 sao) đối với công trình vi 
phạm trật tự xây dựng nhưng chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa chấp hành các 
quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa thực hiện xong các biện pháp khắc 
phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra theo đề nghị bằng văn bản 
của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng; 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tạm dừng việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp công trình đang vi phạm trật tự xây dựng 
được sử dụng làm cơ sở để đăng ký kinh doanh theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch 
UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng mà các trường hợp tổ 
chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa 
chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa thực hiện xong các biện 
pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra; 

4. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra sở phối hợp với UBND cấp huyện và Thanh tra 
Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng 
liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Du 
lịch và Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 



74 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018  

Điều 13. Trách nhiệm của Công an thành phố 
1. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản 

lý nhà nước về trật tự xây dựng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý, bảo đảm an 
ninh trật tự trong quá trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng; đồng thời tạm dừng việc 
cấp chứng nhận đủ điều kiền về an ninh, trật tự theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch 
UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng đối với các trường hợp 
tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa 
chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa thực hiện xong các biện 
pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra; 

2. Tạm dừng việc đồng ý cho phép nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với 
công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch UBND 
cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng đối với các trường hợp tổ chức, 
cá nhân vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa chấp 
hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa thực hiện xong các biện pháp 
khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra. 

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác 
1. Người có thẩm quyền ký hợp đồng dịch vụ cung cấp điện, nước có trách nhiệm 

tạm dừng việc cung cấp dịch vụ đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng quy định 
tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 6 của Quy chế này khi có yêu cầu 
bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Sở Xây 
dựng theo đúng thời hạn yêu cầu; đồng thời thông báo kết quả cho cơ quan ban hành 
văn bản để biết, theo dõi. 

2. Các đơn vị liên quan có công trình vi phạm trên đất thuộc đơn vị mình được 
giao quản lý, có trách nhiệm phối hợp kịp thời với các lực lượng chức năng có thẩm 
quyền để xử lý theo quy định. 

 
Chương III 

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 
Điều 15. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, 

vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự  
1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tuyên 

truyền, phố biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng; hướng dẫn, 
vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định về xây dựng 

2. Sở Xây dựng 
a) Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho cán bộ, công chức, viên 
chức các cấp được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng; 

b) Tổ chức họp giao ban với UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan theo 
định kỳ 6 tháng, năm, để đánh giá tình hình và đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản 
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lý trật tự xây dựng trên địa bàn. 
Điều 16. Phối hợp trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý công trình vi 

phạm trật tự xây dựng 
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức các Đoàn kiểm 

tra định kỳ hằng quý các công trình xây dựng trên địa bàn. Thành phần kiểm tra gồm: 
Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức có liên quan. 

2. UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức các Đoàn kiểm 
tra định kỳ hằng tháng các công trình xây dựng trên địa bàn. Thành phần kiểm tra gồm: 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức có liên quan. 

3. Khi các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hoặc tiếp nhận phản ánh công trình 
vi phạm trật tự xây dựng 

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền: Lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. 
Ban hành hoặc tham mưu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; 

b) Trường hợp không thuộc thẩm quyền: Lập biên bản vi phạm hành chính theo 
quy định. Ban hành hoặc tham mưu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền. Chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm cho cơ quan được phân công nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

c) Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng quy định tại Khoản 12 Điều 15 Nghị định 
139/2017/NĐ-CP: Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám 
sát việc dừng thi công công trình vi phạm. Trường hợp Chủ đầu tư không dừng thi công 
thì áp dụng các biện pháp ngăn chặn để chấm dứt hành vi vi phạm theo quy định. 

Điều 17. Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình 
quản lý trật tự xây dựng 

1. UBND cấp xã tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo 
UBND huyện theo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

2. UBND cấp huyện 
a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về quy hoạch, tài liệu liên 

quan theo đề nghị của Sở Xây dựng hoặc cơ quan có liên quan để phục vụ cho hoạt 
động kiểm tra, xử lý về trật tự xây dựng; 

b) Cung cấp hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ thẩm định thiết kế công trình trong 
trường hợp được miễn phép xây dựng do UBND cấp huyện ban hành cho UBND cấp 
xã và các đơn vị liên quan để phục vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; 

c) Tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng 
(qua Thanh tra Sở) theo định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng), 6 tháng, năm 
hoặc đột xuất khi có yêu cầu; 

e) Trong quá trình xem xét giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực được 
phân cấp, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thì chuyển hồ sơ cho 
cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định 
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pháp luật. 
3. Sở Xây dựng 
a) Cung cấp thông tin về quy hoạch, tài liệu có liên quan để phục vụ cho việc xử 

lý công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan; 
b) Cung cấp hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ thẩm định thiết kế công trình trong 

trường hợp được miễn phép xây dựng do Sở Xây dựng ban hành cho UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã và các đơn vị liên quan để phục vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự 
xây dựng; 

c) Tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố báo cáo 
UBND thành phố, Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu 
cầu; 

d) Trong quá trình xem xét giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xây dựng 
được phân cấp, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng thì chuyển 
hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý để kiểm tra, xử lý vi phạm 
theo quy định pháp luật. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Khen thưởng 
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn thành phố được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. 
2. Việc chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được thực hiện 

theo quy định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Điều 19. Kỷ luật 
1. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng mà dung túng, bao che 

không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng hành vi vi phạm, không đúng trình 
tự thủ tục và thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo 
quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, nếu không tự nguyện 
thực hiện quyết định xử lý, quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành; trường hợp 
có hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ hoặc dùng các thủ đoạn gian dối, 
hối lộ để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt vi phạm của người có thẩm 
quyền thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân có liên quan phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; 
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b) Tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan có liên quan về những vấn đề 
vướng mắc phát sinh và nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù 
hợp; 

c) Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung Quy 
chế theo quy định. 

2. UBND các quận, huyện: 
a) Tổ chức lập và ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây 

dựng tại địa phương; 
b) Có trách nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai nội dung Quy chế này đến các 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp mình quản lý, cán bộ lãnh đạo và người được 
giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp xã; Công an các xã, phường; các đơn vị 
cung cấp dịch vụ điện, nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đóng trên địa 
bàn biết để thực hiện. 

3. Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 
có liên quan và tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, 
trình UBND thành phố xem xét, giải quyết./.   

                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                                                                   CHỦ TỊCH 

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

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

   Số: 37/2018/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày  07 tháng 11 năm 2018                       

 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của  
Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3123/TTr-SNV ngày 30 
tháng 10 năm 2018. 

  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động 
của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. 
 
           1.Quyết định số 7549/1998/ QĐ-UB ngày 28 thán 12 năm 1998 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc 
da cam 

           2.Quyết định số 40/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 4 năm 2005 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc chuyển giao công tác quản lý Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da 
cam thành phố Đà Nẵng. 

           3.Quyết định số 110/1999/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 1999 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc chuẩn y Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân 
chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. 

      Điều 2. Hiệu lực thi hành 

         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11  năm 2018.  

      Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 
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        Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: nội vụ, Tư pháp; 
Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng; Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da 
cam thành phố Đà Nẵng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 
này để thi hành ./. 

                               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 

Số:38/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 11 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua  

nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 7824/TTr-SXD ngày 
24 tháng 8 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí lựa chọn đối 
tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực 
hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22  tháng 11 năm 2018. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu 
công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động thành phố; các Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội ngoài ngân sách trên 
địa bàn thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn 
cứ Quyết định thi hành./. 

. 

 

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

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

QUY ĐỊNH 
Về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội  

được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn  
thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  38 /2018/QĐ-UBND ngày 12tháng     
11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Quy định này quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo quy định 

pháp luật về nhà ở. 

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc bán, cho thuê, cho thuê 
mua; quản lý sử dụng và vận hành khai thác; các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội.  

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA, 

THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI   
Điều 3. Các tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội 
1. Đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở số 

65/2014/QH13 ngày 25/11/2014. 
2. Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo 

nguyên tắc xét duyệt quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ. 

3. Ngoài các đối tượng quy định tại Khoản 1 điều này, Uỷ ban nhân dân thành 
phố quy định một số tiêu chí ưu tiên đối với các đối tượng chưa có quyền sử dụng đất 
ở tại thành phố Đà Nẵng như sau: 

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có 
công với cách mạng; 
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b) Người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; 
c) Đối tượng thuộc diện thu hút theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành 

phố; đối tượng đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 
d) Người khuyết tật; 
đ) Đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận, huyện nơi có dự án nhà ở 

xã hội;  
e) Đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê. 
4. Bảng điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau: 
 

STT Tiêu chí chấm điểm Số điểm 

1 

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:  
- Chưa có nhà ở  
- Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân 
dưới 10 m2/người. 

  
40 
30 

 

2 

Tiêu chí về đối tượng:  
- Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5,6 và 7 Điều 49 của Luật 
Nhà ở).  
- Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật 
Nhà ở).  
- Đối tượng quy định tại các Khoản 1,8 và 10 Điều 49 của Luật 
Nhà ở.  

  
30 
 

20 
 

40 

3 

Tiêu chí ưu tiên khác:  
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2. 
- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 
người thuộc đối tượng 2. 
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2. 

  
10 
7 
 
4 

4 

Tiêu chí ưu tiên do UBND thành phố quy định: 
- Đối tượng quy định tại Điểm a và b Khoản 3 Điều này. 
- Đối tượng quy định tại các Điểm c và d Khoản 3 Điều này. 
- Đối tượng quy định tại các Điểm đ và e Khoản 3 Điều này. 

 
10 
7 
4 

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì 
chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất. Trường hợp tổng số hồ sơ đăng 
ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì 
việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí 
quy định tại Khoản 4 Điều này. 

6. Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì đối tượng là 
người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước.  
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7. Các đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải chưa được hưởng 
chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, thực hiện theo quy 
định tại Điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.  

Điều 4. Đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt, trình tự, thủ tục và 
hồ sơ xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn 
vốn ngoài ngân sách được thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật 
Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Điều 20, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 20/2016/TT-BXD 
ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và các nội dung khác có liên quan theo quy định. 

Chương III 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 5. Giải quyết tranh chấp 
1. Các tranh chấp liên quan đến đối tượng, trình tự, thủ tục được mua, thuê, thuê 

mua nhà ở xã hội do Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 
giải quyết.  

2. Các tranh chấp về hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong quá trình 
thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật dân sự. 

Điều 6. Xử lý vi phạm 
1. Các hành vi vi phạm hành chính theo Quy định này được xử lý theo quy định 

của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật về xây dựng và pháp luật về 
nhà ở.  

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định liên quan đến tiêu chí 
ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định 
này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Người có hành vi vi phạm nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường.    

3. Các đối tượng được hỗ trợ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội sử dụng không 
đúng mục đích sẽ bị thu hồi và xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 
số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ. 

4. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua 
nhà ở xã hội không đúng đối tượng thì bị xử phạt hành chính theo quy định. 

   Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện 
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1. Sở Xây dựng 
a) Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quy định này; phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện nơi có dự án nhà ở xã hội tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý các 
hành vi vi phạm về quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ 
ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định; 

b) Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất thực hiện báo cáo Ủy ban 
nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng về nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định; 

c) Công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về thông tin 
liên quan đến các dự án xây dựng nhà ở xã hội, danh sách các đối tượng đã mua, thuê, 
thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung các dự án nhà ở 
xã hội vào danh mục các dự án được vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư (kể cả 
nguồn vốn ODA) theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đầu tư. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Thực hiện xác minh đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã  hội đã 
được hay chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật đất đai; có nhà 
ở, đất ở theo quy định pháp luật về nhà ở;  

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương trong việc lập 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án 
xây dựng nhà ở xã hội; 

c) Xác định giá trị tiền sử dụng đất mà bên bán nhà ở xã hội phải nộp theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 
phủ; 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng 
được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 

Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng thực hiện 
cho vay theo đúng đối tượng thụ hưởng và quy trình, thủ tục cho vay đối với các đối 
tượng thụ hưởng theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. 

5. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng 
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a) Quản lý và sử dụng nguồn vốn, thực hiện cho vay đúng đối tượng của Nghị 
định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn 
của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; 

b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội; 

c) Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch 
vốn tín dụng ưu đãi để cho vay đối với các đối tượng thụ hưởng theo quy định. 

6. Cục Thuế thành phố 

a) Hướng dẫn theo quy định chế độ miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thuế khác liên quan đến phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ; 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng đăng 
ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong trường hợp cần thiết. 

7. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
a) Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 

về quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban 
nhân dân thành phố xử lý theo quy định; 

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong việc phát triển quỹ nhà ở xã hội 
của địa phương.  

8. Uỷ ban nhân dân các phường, xã 
Xác nhận cho hộ gia đình, cá nhân có đề nghị xác nhận về đối tượng và thực trạng 

nhà ở (không phải xác nhận về điều kiện thu nhập) theo quy định. 
9. Các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội; hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
a) Căn cứ Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan có trách 

nhiệm thực hiện xét đối tượng, điều kiện, tiêu chí xét duyệt, trình tự, thủ tục và hồ sơ 
xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn 
ngoài ngân sách phù hợp với từng dự án nhưng không được trái với Quy định này và 
các quy định pháp luật khác có liên quan. Chịu trách nhiệm về danh sách khách hàng 
đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi thực hiện ký hợp đồng; 

b) Tổ chức xét duyệt chấm điểm, bốc thăm công khai theo quy định tại Điều 3 và 
4 của Quy định này và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. 
Bán, cho thuê, cho thuê mua đúng đối tượng sau khi Sở Xây dựng kiểm tra, loại trừ 
người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần; 

c) Thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở theo đúng quy định của Luật 
Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
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d) Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán, cho thuê, cho thuê mua 
theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 
phủ; 

đ) Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án và tình hình bán, cho 
thuê, cho thuê mua căn hộ nhà ở xã hội về Sở Xây dựng theo quy định. 

10.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
Xác nhận về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, xác nhận về đối tượng và thực 
trạng nhà ở đối với đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 
1. Các nội dung khác không nêu trong Quy định này, được áp dụng theo quy định 

pháp luật hiện hành. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND thành 
phố xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

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

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

_______________ _____________________________________ 

Số: 39 /2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 26 tháng  11 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND  

ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức trích kinh phí, 
mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, 

cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015;   

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 
21/11/2017 của UBND thành phố về quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Thay đổi cụm từ “Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố/Chi nhánh Trung tâm 
Phát triển quỹ đất thành phố” thành “Tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” (gọi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường). 

2. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 

“b) Phần còn lại 85% trích cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện để 
phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp (UBND quận, huyện, Hội đồng bồi thường, cơ 
quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Văn phòng UBND thành 
phố, UBND phường, xã) được trích kinh phí nêu trên, sử dụng kinh phí theo đúng quy 
định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 74/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”  

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 3 
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“b) Đối với phần kinh phí được trích cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hoạt 
động theo cơ chế tự chủ tài chính tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp 
kinh tế và sự nghiệp khác.” 

4. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1 Điều 4 

“a) Đối với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, việc quyết toán phần kinh phí 
được trích để tự chủ tài chính thực hiện quyết toán theo niên độ ngân sách hàng năm 
quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm và các văn bản quy 
định hiện hành.”  

5. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 4 

“b) Các đơn vị phối hợp (Hội đồng bồi thường, cơ quan thẩm định phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, huyện 
và UBND phường, xã) có trách nhiệm tổng hợp chứng từ chi từ nguồn được trích gửi 
cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường để kiểm tra và tổng hợp chung vào quyết toán 
cùng với quyết toán chi phí đền bù giải tỏa của dự án.” 

6. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1 Điều 4  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  06 tháng 12 năm 2018 và được 
áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; 
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám 
đốc Ban Giải phóng mặt bằng các quận, huyện: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên 
Chiểu, Hòa Vang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các quận: Hải Châu, 
Thanh Khê; Chủ tịch UBND các phường, xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./. 

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

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

   Số:40/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  27 tháng 11 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc phân cấp cho cơ quan chủ quản quyết định 
 giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

 trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định  cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp 
kinh tế và sự nghiệpkhác; 

Căn cứ thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 
141/2016/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 3795/STC- HCSN  
ngày 12 tháng11 năm 2018, ý kiến tham gia của Sở Nội vụ tại Công văn số 2650/SNV-
TCBC ngày 18 tháng 9 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 
3751/STP- XDKTVB ngày 02 tháng 11 năm 2018. 

  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Phân cấp cho các Sở, Ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng (gọi tắt là cơ quan chủ quản) quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 
theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 
theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ. 
  
      Điều 2. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm gửi các quyết định giao quyền tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc về sở Tài chính và Sở nội vụ để theo 
dõi, tổng hợp, báo cáo. 
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      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 12  năm 2018.  

      Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, 
Tư pháp và  Thủ trưởng các Sở, Ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
căn cứ  Quyết định này thực hiện./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               KT.CHỦ TỊCH 
                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
    Trần Văn Miên.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 41/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
 trong lĩnh vực Y tế do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở T tế tại Tờ trình số 2329/TTr-SYT ngày 27 tháng9 
năm 2018.   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do UBND thành 
phố Đà Nẵng ban hành hành, cụ thể như sau:  
 
           1. Quyết định số 03/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc đổi tên Trung tâm giáo dục sức khỏe và Truyền thông y học thành trung 
tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố 
Đà Nẵng; 
           2. Quyết định số 88/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch y tế biên giới thành phố Đà Nẵng; 
 
           3. Quyết định số 155/2003/QĐ-UB ngày 12/11/2003 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc đổi tên Trung tâm Kiểm dịch y tế biên giới thành phố Đà Nẵng. 
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 12  năm 2018.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các sở, ban ngành; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

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

   Số: 42/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  04 tháng 12 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động  
của Trung tâm Truyền hình cáp Đà Nẵng  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng tại Công văn 
số 485/PTTH-TCHC ngày 24 tháng10 năm 2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ 
tại Tờ trình số 3213/TTr- SNV ngày 07 tháng 11 năm 2018   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liê quan đến tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm Truyền hình cáp Đà Nẵng: 
 

1. Quyết định số 40/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2002 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Truyền hình cáp Đà Nẵng   

2. Quyết định số 133/QĐ-UB  ngày 16 tháng 12 năm 2002 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
Truyền hình cáp Đà Nẵng   

     Điều 2. Hiệu lực thi hành 
        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12  năm 2018.  
      Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
        Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, 
Tài chính; Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng; thủ trưởng các cơ quan, 
tổ chức và  đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này để thi hành ./. 

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

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

   Số: 43/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  10 tháng 12 năm 2018                       

 
 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp 
 và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

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

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 2141 /TTr-SNN ngày 24 tháng 9 năm 2018 và Công văn số 2658/SNN-CCTS ngày 
19 tháng 11 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, cụ thể : 
             
        1.Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01tháng 12 năm 2014 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc ban hành hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối 
tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP ngày 07/ 7 /2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy 
sản  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
         2.Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của UBND thành 
phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng 
đóng mới nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/ 7 /2014 của 
Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12  năm 2018.  
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   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ.    
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 200/NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 
 

 NGHỊ QUYẾT 
Về việc sáp nhập một số thôn trên địa bàn  

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

 Xét Tờ trình số 8931/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sáp nhập một số thôn trên địa bàn huyện Hòa 
Vang; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thông qua việc sáp nhập một số thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng, như sau: 

1. Đối với xã Hòa Phong  

a) Sáp nhập thôn Bồ Bản 1 và thôn Bồ Bản 2 thành thôn Bồ Bản, có 630 hộ dân 
và diện tích 189 ha. 

b) Sáp nhập thôn Túy Loan Tây 1 và thôn Túy Loan Tây 2 thành thôn Túy Loan 
Tây, có 596 hộ dân và diện tích 200 ha. 

2. Đối với xã Hòa Nhơn  

Sáp nhập thôn Phước Thuận và thôn Phước Hậu thành thôn Phước Thuận - 
Phước Hậu, có 276 hộ dân và diện tích 507,45 ha. 

3. Đối với xã Hòa Khương 

Sáp nhập thôn Phước Sơn và thôn 5 thành thôn 5, có 488 hộ dân và diện tích 
3.120,42 ha.  
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4. Đối với xã Hòa Phú  

a) Sáp nhập thôn Hòa Xuân và thôn Hội Phước thành thôn Hội Phước, có 199 
hộ dân và diện tích 571,3 ha. 

b) Sáp nhập thôn Đồng Lăng và thôn Đông Lâm thành thôn Đông Lâm, có 284 
hộ dân và diện tích 345,6 ha. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

Đề nghị UBND thành phố cân đối nguồn ngân sách thành phố để xem xét 
quyết định hỗ trợ cho các trưởng, phó thôn thôi công tác. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa 
IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có 
hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 
 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 211/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  19   tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 

ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết 
toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Ngân sách nhà nước; 

 Xét Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 
dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ 
dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa 
phương năm 2019 

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 27.379.000 
triệu đồng, gồm: 

a) Thu nội địa       : 23.479.000 triệu đồng; 
 b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu    :   3.900.000 triệu đồng. 
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 2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân 
sách): 19.152.326 triệu đồng, gồm: 
  a) Ngân sách thành phố      : 13.913.921 triệu đồng; 
 b) Ngân sách quận, huyện và phường, xã   :  5.238.405 triệu đồng. 
 Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 

1. Thông qua các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách địa phương theo Báo cáo số 
316/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

2. Thông qua phương án cân đối, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: 
19.853.826 triệu đồng, gồm: 

a) Chi ngân sách thành phố: 14.615.421 triệu đồng, gồm:  
- Chi đầu tư phát triển :   7.562.352 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên :   3.886.925 triệu đồng. 
(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 585.362 triệu đồng; chi 

sự nghiệp khoa học và công nghệ 49.336 triệu đồng). 
- Chi trả lãi, phí các khoản chính quyền địa phương vay:  70.800 triệu đồng. 
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính :     200.000 triệu đồng. 
- Dự phòng ngân sách :     543.441 triệu đồng. 
- Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương :     837.260 triệu đồng. 
- Chi các chương trình mục tiêu (từ nguồn vốn nước ngoài, thực hiện ghi thu - 

ghi chi theo tiến độ) :         5.000 triệu đồng. 
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới :  1.509.643 triệu đồng. 
 b) Chi ngân sách quận, huyện: 5.238.405 triệu đồng, gồm:  
- Chi đầu tư phát triển theo phân cấp :     429.413 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên :  3.873.390 triệu đồng. 
 (Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.407.213 triệu đồng; 

chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.200 triệu đồng). 
- Dự phòng ngân sách quận, huyện :    112.266 triệu đồng. 
- Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương :     823.336 triệu đồng. 
Điều 3. Về bội chi ngân sách địa phương và trả nợ vay đến hạn 
1. Về bội chi ngân sách địa phương: Tổng nguồn vốn vay lại từ nguồn Chính 

phủ vay ngoài nước để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 là 701.500 triệu đồng. 
2. Thống nhất kế hoạch chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, nợ phát 

hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 
khi đến hạn năm 2019 là 1.150.500 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 
trước chuyển sang. 
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(Kèm theo các biểu mẫu dự toán theo quy định) 
Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố 
1. Căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân 

sách địa phương năm 2019 cho từng ngành, từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

2. Đối với hụt thu ngân sách thành phố được hưởng năm 2018, thống nhất theo 
phương án xử lý dự kiến tại Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Căn cứ vào tình hình thực tế, giao Ủy ban 
nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để triển khai 
thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 

3. Đối với chi hỗ trợ tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và  
các đối tượng khác của thành phố, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, giao UBND 
thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố thông qua mức chi, đối tượng chi 
trước khi thực hiện. 

4. Tổ chức mua sắm, thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, 
máy móc, thiết bị phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm 
quyền ban hành. 

5. Tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính-ngân sách; tạo chuyển biến rõ nét trong 
xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, gian lận chuyển 
giá, vi phạm pháp luật thuế, phí, lệ phí, thực hiện hóa đơn điện tử; tiếp tục tập trung 
triển khai quyết liệt Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề 
có rủi ro cao về thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; 

6. Thẩm định chặt chẽ các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư, trong đó chú trọng 
công tác thẩm định phê duyệt dự án để bố trí kế hoạch vốn, đảm bảo theo quy định của 
Luật Đầu tư công, tránh bố trí vốn dàn trải, bố trí vốn khi chưa đủ thủ tục chuẩn bị đầu 
tư dẫn đến trong năm không giải ngân được; triệt để tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước 
và sử dụng tài sản công, xe công. Tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngân sách 
Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm 
tỷ trọng chi thường xuyên gắn với chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy tinh 
gọn, bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh. Ưu tiên dành 
nguồn để bố trí trả nợ vay chính quyền địa phương khi đến hạn.  

7. Đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính; tổ chức, sắp xếp 
lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc 
chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế 
đấu thầu, giao nhiệm vụ. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ sang 
công ty cổ phần theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, có phương án giải 
quyết đối với các Quỹ tài chính hoạt động không hiệu quả, nhất là Quỹ Bảo lãnh tín 
dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
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8. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài 
chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm túc 
tiếp thu, thực hiện những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện công khai, 
minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 
- 2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

            CHỦ TỊCH 
 Nguyễn Nho Trung    
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 212/NQ-HĐND    Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9 

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

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 
ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết 
toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 
chi ngân sách địa phương năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ 
trình số 9464/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 
tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa 
phương năm 2017 

Tổng thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2017 là 35.776.265 
triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu 
đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau: 

 1. Tổng thu ngân sách trung ương là 8.468.843 triệu đồng (Tám nghìn, bốn trăm 
sáu mươi tám tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu đồng). 

 2. Tổng thu ngân sách địa phương là 27.307.422 triệu đồng (Hai mươi bảy nghìn, 
ba trăm lẻ bảy tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu đồng), gồm: 

a) Ngân sách thành phố    : 21.514.759 triệu đồng. 

Trong đó:  



 CÔNG BÁO/Số 12 + 13 + 14 + 15/Ngày 25-12-2018 103 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là :   1.676.843 triệu đồng.  

- Vay ngân sách địa phương   :        62.289 triệu đồng. 

b) Ngân sách quận, huyện    :   4.873.610 triệu đồng. 

c) Ngân sách phường, xã     :      919.053 triệu đồng. 

 Tổng thu ngân sách địa phương (không kể vay ngân sách địa phương 62.289 
triệu đồng) là 27.245.133 triệu đồng. 

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà 
Nẵng năm 2017 

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2017 là 24.436.694 
triệu đồng (Hai mươi bốn nghìn, bốn trăm ba mươi sáu tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu 
đồng), gồm: 

1. Ngân sách thành phố     : 19.215.585 triệu đồng. 

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2018 là 8.409.168 triệu đồng, trong đó: 
Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư 
công 2.216.680 triệu đồng, nguồn cải cách tiền lương 2.310.889 triệu đồng, nguồn trả 
nợ vay chính quyền địa phương 1.150.000 triệu đồng. 

2. Ngân sách quận, huyện   :   4.360.849  triệu đồng. 

3. Ngân sách phường, xã     :       860.260 triệu đồng. 

 Điều 3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2017 

1. Qua cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 thì kết dư thu chi cân 
đối ngân sách là 2.808.439 triệu đồng, sau khi cộng vay ngân sách địa phương 62.289 
triệu đồng và trừ chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 1.572.500 triệu đồng thì kết dư 
thực tế ngân sách địa phương là 1.298.228 triệu đồng, gồm: 

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố    :    726.674 triệu đồng, gồm: 

- Các nhiệm vụ còn tiếp tục thực hiện là 249.147 triệu đồng, gồm: dư nợ tạm 
ứng xây dựng cơ bản và kinh phí thường xuyên tiếp tục theo dõi thu hồi trong năm 
2018 là 195.300 triệu đồng; kinh phí tài trợ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 50.538 triệu 
đồng; kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ di dời Làng Vân 3.309 triệu đồng. 

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương: 
58.927 triệu đồng (theo Công văn số 566/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 6 năm 2018 
của Thường trực HĐND thành phố về phương án sử dụng số tăng thu ngân sách thành 
phố năm 2017). 

- Tồn quỹ thực tế ngân sách thành phố là 418.600 triệu đồng. 

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện   :    512.761 triệu đồng 

c) Kết dư ngân sách phường, xã    :      58.793 triệu đồng 
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2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2017 

a) Kết dư ngân sách thành phố: 

Kết dư thực tế ngân sách thành phố (sau khi trừ kinh phí chuyển vào thu ngân 
sách năm 2018 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 249.147 triệu đồng và chi bổ sung quỹ 
dự trữ tài chính từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương 58.927 triệu đồng) được trích 
năm mươi phần trăm (50%) chuyển vào quỹ dự trữ tài chính với số tiền là 209.300 triệu 
đồng; Số còn lại 209.300 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2018. 

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm 
phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2018 tương ứng với mỗi cấp ngân sách (Kèm 
theo các biểu mẫu quyết toán theo quy định). 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể 
từ ngày thông qua./. 

            CHỦ TỊCH 
 Nguyễn Nho Trung    
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
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