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gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

40 

06/12/2019 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về cán 
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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:  268  /2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

  
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình  

mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh  

giai đoạn 2016 - 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 12 

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 70/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số Tờ trình số 8039/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương 

trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 

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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó 

với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

1. Mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

theo Phụ lục kèm theo. 

2. Ngoài các mức chi quy định tại khoản 1 Điều này, các mức chi khác thực hiện 

các nhiệm vụ của Chương trình được thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan 
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có thẩm quyền quy định. 

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. 

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 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 22 tháng 12 năm 2019./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CHỦ TỊCH               

Nguyễn Nho Trung  
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Phụ lục 

MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Kèm theo Nghị quyết số: 268 /2019/NQ-HĐND  ngày 12  tháng 12  năm 2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

    

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức chi 

1 Điều tra khảo sát và thu thập thông tin   

Áp dụng theo mức chi tối đa quy định tại Điều 3 Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra 

thống kê quốc gia. 

1.1 
Chi xây dựng phương án Điều tra thống kê và 

lập mẫu phiếu Điều tra thống kê 
Đồng/phương án 30,000,000 

1.2 Tiền công thuê ngoài 
Đồng/người/ngà

y 

Mức tiền công bình quân thuê ngoài để thực hiện các công 

việc điều tra khảo sát và thu thập thông tin được tính theo 

mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà 

nước quy định tại thời Điểm tiến hành Điều tra thống kê  

1.3 Chi cho đối tượng cung cấp thông tin     

a Đối với cá nhân     

- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu Đồng/phiếu 40,000 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 50,000 

- Trên 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 60,000 

b Đối với tổ chức     

- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu Đồng/phiếu 85,000 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 100,000 

- Trên 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 115,000 
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2 

Chi báo cáo tổng kết (Báo cáo kết quả điều 

tra thống kê; đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu; xây dựng các báo cáo tổng hợp; xây 

dựng kịch bản, giải pháp; đánh giá lựa chọn 

giải pháp;…) 

  

Áp dụng theo mức chi tối đa quy định tại Mục 5 Phụ lục 1 

Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường. 

a Nhiệm vụ Đồng/báo cáo 5,000,000 

b Dự án Đồng/báo cáo 15,000,000 

3 
Chi công tác phí; chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo 
  

Áp dụng theo Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 

07/7/2017 của HĐND 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. 

4 Chi tạo lập thông tin, cơ sở dữ liệu   

Áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của 

Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí 

chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước và Mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 

194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định nội dung chi, mức chi cho việc tạo lập, 

chuyển đổi thông tin điện tử, số hoá thông tin trên môi trường 

mạng phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị 

sử dụng ngân sách nhà nước. 

5 Biên dịch tài liệu nước ngoài   

Áp dụng theo Nghị quyết số 240/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 của HĐND thành phố quy định mức chi tiếp khách 

nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 
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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: 269/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

   
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định một số cơ chế,  

chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn  huyện Hòa Vang  

giai đoạn 2017- 2020  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12 
 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015;   

Xét Tờ trình 8300/TTr-UBND  ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

thành phố quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

thành phố quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020:  

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 4. Nội dung, cơ chế và tỷ lệ hỗ trợ 

1. Đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, vận hành đường trục thôn, liên thôn, 

đường xóm, đường ngõ và đường trục chính nội đồng: 

a) Đường trục thôn, liên thôn, xóm, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí 

theo dự toán được duyệt. 

b) Đường xóm, đường ngõ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ vật tư theo 

định mức kinh tế kỹ thuật. 

c) Duy tu, bảo dưỡng, vận hành đường trục thôn, liên thôn, đường xóm, đường 

ngõ và đường trục chính nội đồng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo 

dự toán được duyệt. 
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2. Hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương do địa phương quản lý (kênh chính nội đồng): 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

3. Hỗ trợ đầu tư nâng cấp trên lĩnh vực văn hóa thể thao: Đầu tư nâng cấp cơ sở 

vật chất và thiết bị nhà văn hóa, khu thể thao thôn, đầu tư hạ tầng khu sản xuất các sản 

phẩm phục vụ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

4. Hỗ trợ đầu tư điện chiếu sáng nông thôn (trừ các tuyến đường huyện, tỉnh) được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

5. Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trường học đạt chuẩn: 

a) Đầu tư xây dựng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đảm 

bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự 

toán được duyệt. 

b) Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, vận hành thường xuyên 

trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

6. Hỗ trợ trên lĩnh vực môi trường: 

a) Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước đảm bảo môi trường tại 

các chợ, khu dân cư, khu chăn nuôi tập trung được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% 

chi phí theo dự toán được duyệt.  

b) Hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường tại các kênh mương, rạch, hồ, ao, đầm, lòng 

sông được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

c) Hỗ trợ xây dựng tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo xanh - sạch - đẹp (xây dựng 

bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ, pano) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo 

dự toán được duyệt. 

d) Đầu tư xây dựng tường rào, cây xanh tạo ranh giới hành lang tại các khu dân 

cư sát với nghĩa trang, nghĩa địa được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự 

toán được duyệt. 

đ) Đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng 

các điểm chứa rác văn minh, hợp vệ sinh, các chi phí liên quan đến khảo sát, phân tích 

mẫu, thu gom xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại trong nông 

nghiệp được ngân sách hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

e) Hỗ trợ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội xây dựng nhà 

tắm, nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chí 3 sạch được ngân sách hỗ trợ 2.400.000 đồng/hộ. 

g) Hỗ trợ 50% giá trị đầu tư xây dựng hầm biogas, đệm lót sinh học, chế phẩm 

EM cho các hộ chăn nuôi theo hướng an toàn, dịch bệnh nhưng mức hỗ trợ tối đa không 

quá 5.000.000 đồng/hộ. 

7. Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung 

quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.” 

2. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 6. Phương thức hỗ trợ thực hiện 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020 10 

 

1. Ngân sách các cấp hỗ trợ để tổ chức thực hiện, cụ thể: 

a) Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban 

Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (gọi tắt là Ban Quản lý xã) do Ủy ban nhân 

dân xã quyết định. Đối với các công trình không phù hợp với phân cấp quản lý theo 

quy định hiện hành, các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên 

môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì Ủy ban 

nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia 

của Ủy ban nhân dân xã. Căn cứ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

thành phố, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã để 

thực hiện các công trình do xã điều hành. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp toàn bộ phần quyết toán chi phí mua vật tư 

(trong khoản mục chi phí xây dựng) từng dự án, công trình kèm theo Tờ trình gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra. Căn cứ báo cáo thẩm tra của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định phê duyệt quyết toán công 

trình hoàn thành. 

c) Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang căn cứ ngân sách thành phố bổ sung có mục 

tiêu cho huyện để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã; Ủy ban nhân dân cấp xã thực 

hiện quy định cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định Luật Ngân 

sách Nhà nước. 

2. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ, các khoản kinh phí còn lại được quy 

định tại Khoản 1 Điều này vận động nhân dân đóng góp tự nguyện.   

3. Việc thực hiện cấp phát, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.”  

  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 của pháp luật. 

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 tham gia 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 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./. 
 

 

              CHỦ TỊCH 

         Nguyễn Nho Trung 
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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: 270/2019/ NQ-HĐND  

 

  Đà Nẵng, ngày  12 tháng 12 năm 2019 

                      

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

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 Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

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

Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản 

lý đối với thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Xét Tờ trình số 8045/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin 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 của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ phát 

triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.       

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 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. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY ĐỊNH 

Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12    năm 

2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

                                          

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 100% vốn trong nước, được thành lập và hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp, có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau 

đây gọi tắt là doanh nghiệp công nghệ thông tin). 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực thi chính sách này. 

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ  

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 2đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, nghĩa vụ đối với người lao động và đáp ứng một trong 

các điều kiện sau: 

1.Có kim ngạch xuất khẩu phần mềm, nội dung số đạt trên 100.000 USD/năm. 

Đối với tổ chức, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi lần sau, kim ngạch xuất khẩu phần 

mềm, nội dung số phải cao hơn 15% so với giá trị trong thời điểmđược hưởng ưu đãi 

lần trước gần nhất. 

2. Có sản phẩm công nghệ thông tin được nhận các giải thưởng: Sáng tạo Khoa 

học Công nghệ Việt Nam, Sao Khuê, Nhân tài Đất Việt. 

3. Có một trong các sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử tích hợp mang 

tính hệ thống hoặc có nền tảng riêng, sử dụng công nghệ mới, đã hoàn thiện và được 

đưa vào sử dụng thực tế.   

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 

1. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ 01 lần trong một năm và không quá 

03 lần trong suốt quá trình hoạt động khi đáp ứng điều kiện tại Điều 3 Quy định này.  

2. Việc hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và không 
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trùng lắp. 

3. Tổ chức, doanh nghiệp đã được hưởng chính sách hỗ trợ về đất đai của thành 

phố (được giao đất) hoặc sở hữu tòa nhà mà không sử dụng hết và cho các đơn vị khác 

thuê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì không được xem xét hỗ trợ chi phí thuê mặt 

bằng theo Khoản 1 Điều 5 Quy định này. 

4. Tài liệu, chứng từ, hóa đơn của nội dung đề nghị hỗ trợ phải trong cùng thời 

gian với năm đạt điều kiện hỗ trợ. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ  

Điều 5. Hỗ trợ cơ sở hạ tầng 

1. Hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng (không bao gồm chi phí dịch vụ: điện, nước, 

điều hòa, bảo vệ, vệ sinh) trong các Khu Công viên phần mềm, Khu Công nghệ thông 

tin tập trung, các Tòa nhà cho thuê tập trung và dùng chung trên địa bàn thành phố 

trong một năm. Diện tích tối đa hỗ trợ không quá 200 m2 với đơn giá thuê không quá 

đơn giá cho thuê của Công viên phần mềm Đà Nẵng  được Ủy ban nhân dân thành phố 

phê duyệt. 

2. Hỗ trợ 50% chi phí 01 website được thuê lưu ký (hosting) trong nước với thời 

hạn một năm. 

3. Hỗ trợ 50% chi phí thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê thực hiện dịch 

vụ lưu trữ dữ liệu, thuê dịch vụ an toàn an ninh thông tin của nhà cung cấp dịch vụ 

trong nước trong một năm. Tổng chi phí hỗ trợ không quá 50.000.000 đồng/tổ chức, 

doanh nghiệp trong một năm. 

 Điều 6. Hỗ trợ đào tạo, xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số  

1. Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo liên quan đến kỹ năng lập trình, phân tích dữ liệu, 

an toàn thông tin, thiết kế vi mạch điện tử. Tổng chi phí hỗ trợ không quá 50.000.000 

đồng/tổ chức, doanh nghiệp trong một năm. 

2. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng và lấy chứng nhận quy trình sản xuất 

phần mềm, nội dung số theo chuẩn CMMI (từ mức 3 trở lên), Scrum, Agile hoặc tương 

đương. Tổng chi phí hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng/doanh nghiệp. 

Điều 7. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường 

1. Hỗ trợ chi phí đăng ký lần đầu bảo hộ bản quyền phần mềm trong nước nhưng 

không quá 10.000.000 đồng/01 sản phẩm.   

2. Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin thuê gian hàng để trưng bày 

sản phẩm công nghệ thông tin tại các hội chợ, triển lãm, hội thảo chuyên ngành và hỗ 

trợ chi phí tham gia đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài áp dụng nội dung và 

mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển 

công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. 



15 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020  

 

3. Hỗ trợ chi phí quảng bá sản phẩm phần mềm, nội dung số trên các phương 

tiện truyền thông, thông tin đại chúng. Mức hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng/tổ chức, 

doanh nghiệp trong một năm. 

Điều 8. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học  

1. Ưu tiên tham gia các Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của thành phố. 

2. Ưu tiên đặt hàng thực hiện các đề tài khoa học và các sản phẩm triển khai thí 

điểm của thành phố. 

Điều 9. Hỗ trợ lãi suất vay vốn  

 Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin thực hiện 

các dự án liên quan đến hợp đồng gia công, sản xuất phần mềm và nội dung số. Việc 

hỗ trợ này được áp dụng theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối 

với các tổ chức vay vốn đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa 

bàn thành phố phố (thuộc Dự án được hỗ trợ 50% lãi suất bổ sung theo danh mục tại 

Điểm 1.3 Khoản 1 Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND).  

Điều 10. Thẩm quyền quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt hồ sơ có tổng kinh 

phí hỗ trợ từ 200.000.000 đồng trở lên. 

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt hồ sơ có tổng 

kinh phí hỗ trợ dưới 200.000.000 đồng. 

Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện  

1. Trình tự, thủ tục thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc Sở Thông 

tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, thẩm định hồ 

sơ, xác định tổng kinh phí hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp và có báo cáo kết quả 

thẩm định: 

- Trường hợp hồ sơ có tổng kinh phí hỗ trợ từ 200.000.000 đồng trở lên 

Sở Thông tin và Truyền thông có tờ trình đề nghị phê duyệt kinh phí hỗ trợ kèm 

báo cáo kết quả thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  thành phố xem xét, quyết 

định.  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị và báo 

cáo kết quả thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho tổ chức, doanh 

nghiệp. 

- Trường hợp hồ sơ có tổng kinh phí hỗ trợ dưới 200.000.000 đồng 
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Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

xem xét, quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp. 

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp. 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ theo thành phần 

và số lượng như sau:  

a) Đối với điều kiện xét hỗ trợ:  

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp: bản chính (theo Phụ lục 

đính kèm); 

- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội (bản sao có chứng thực) 

về việc tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ đối với 

người lao động.  

- Tài liệu chứng minh (bản sao có chứng thực) tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng 

đủ điều kiện xét hỗ trợ theo Điều 3 Quy định này, bao gồm một trong các thành phần 

sau: 

+ Hóa đơn và chứng từ liên quan đến hoạt động xuất khẩu phần mềm của năm 

đạt điều kiện hỗ trợ. 

+ Các tài liệu chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đã nhận giải thưởng. 

+ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ khác (nếu có) liên quan 

đến việc triển khai sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử tích hợp mang tính hệ 

thống hoặc có nền tảng riêng, sử dụng công nghệ mới. 

b) Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ 

 Tài liệu chứng minh (bản sao có chứng thực) tương ứng với từng nội dung đề 

nghị hỗ trợ, cụ thể: 

- Trường hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ có liên 

quan đến việc thuê mặt bằng, thuê lưu ký website, thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, 

dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ an toàn an ninh thông tin. 

- Trường hợp hỗ trợ khóa đào tạo: Hóa đơn và các chứng từ khác liên quan đến 

việc đào tạo; Chứng chỉ/văn bản chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo của từng cá nhân 

tham gia đào tạo; Hợp đồng lao động của các đối tượng được đào tạo. 

- Trường hợp hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số: Giấy 

chứng nhận quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI, Scrum, Agile hoặc tương 

đương; Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ khác (nếu có). 

- Trường hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường:  

+ Hỗ trợ chi phí đăng ký lần đầu bảo hộ bản quyền phần mềm trong nước: Các 

chứng từ liên quan đến việc đăng ký bảo hộ.  

+ Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo chuyên ngành và Hỗ trợ tham gia 

đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài: Áp dụng theo trình tự thủ tục của Nghị 
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quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ 

thành phố Đà Nẵng. 

+ Hỗ trợ quảng bá thông tin: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn hoặc các 

chứng từ khác liên quan đến chi phí đã thực hiện về quảng bá sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, thông tin đại chúng.  

- Trường hợp hỗ trợ lãi suất vay vốn: Áp dụng theo trình tự thủ tục của Nghị 

quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn đầu tư các dự 

án phát triển kinh tế- xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố. 

c) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó 01 bộ bản sao chứng thực, 02 bản sao hoặc 

01 bản sao chứng thực và 01 bản điện tử PDF dưới dạng chuẩn có ký số. 

3. Cơ quan thực hiện thủ tục: 

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà 

Nẵng. 

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng và các sở, ban, 

ngành liên quan đến việc thẩm định hồ sơ. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm như sau: 

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách 

với Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục cho các tổ chức, doanh nghiệp; định 

kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách với Ủy ban nhân dân thành phố.  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung đề nghị 

hỗ trợ. 

c) Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, Sở Thông tin và 

Truyền thông căn cứ quy định Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này để lập dự toán 

theo nội dung mức chi đúng chế độ chi tiêu hiện hành và tổng hợp vào dự toán ngân 

sách thành phố gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, 

trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về 

Ngân sách nhà nước. 

d) Tổ chức công khai, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết trên các 

phương tiện thông tin, đại chúng. 
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3. Chỉ đạo Sở Tài chính căn cứ vào dự toán của Sở Thông tin và Truyền thông, 

tổng hợp bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp công 

nghệ thông tin. Trường hợp kinh phí hỗ trợ trong năm vượt quá mức dự toán được giao 

từ đầu năm, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp bổ sung trình Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định trong đợt điều chỉnh bổ sung dự toán hàng năm.  

4. Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông để triển khai các nội dung hỗ trợ theo Quy định này.  

5. Trong trường hợp có sự thay đổi, vướng mắc trong việc thực hiện các nội 

dung chính sách, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố để 

xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung       
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Phụ lục 
(Kèm theoQuy định chính sách hỗ trợ phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, ban hành theo Nghị quyết số 270 /2019/NQ-HĐNDngày 12 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP  

1. Tên doanh nghiệp: ...................................................................................  

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ................................................  

3. Địa chỉ doanh nghiệp: .............................................................................  

4. Mã số thuế:  .............................................................................................  

5. Quốc tịch: ................. ............................................................................. 

6. Thông tin liên hệ: 

Số điện thoại: ...................... ; Fax: .................. ; E-mail: ..............................  

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ, TÀI LIỆU CHỨNG MINH 

(Điền đầy đủ thông tin và đánh dấu  vào ô của nội dung đề nghị hỗ trợ)  

1. Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện xét hỗ trợ 

a) Tài liệu chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế 

và nghĩa vụ đối với người lao động (bản sao có chứng thực): 

- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế (bản sao có chứng thực) về việc hoàn thành 

các nghĩa vụ về thuế  

Không      Có  

Đính kèm Văn bản số .......................ngày.../.../....................................... 

- Văn bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội (bản sao có chứng thực) về việc 

tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ đối với người lao động 

Không      Có  

Đính kèm Văn bản số .......................ngày.../.../....................................... 

b) Tài liệu chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện xét hỗ trợ, 

gồm có: 
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 Điều kiện kim ngạch xuất khẩu phần mềm, nội dung số đạt trên 100.000 

USD/năm1.  

Liệt kê tài liệu đính kèm:  ...........................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 Điều kiện có sản phẩm công nghệ thông tin đạt các giải thưởng: Sáng tạo 

Khoa học Công nghệ Việt Nam, Sao Khuê, Nhân tài Đất Việt. 

Liệt kê tài liệu đính kèm:  ...........................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 Điều kiện có một trong các sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử tích 

hợp mang tính hệ thống hoặc có nền tảng riêng, sử dụng công nghệ mới, đã hoàn thiện 

và được đưa vào sử dụng thực tế. 

Liệt kê tài liệu đính kèm:  ...........................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

2. Nội dung đề nghị hỗ trợ và tài liệu kèm theo 

a) Hỗ trợ cơ sở hạ tầng 

-  Hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng trong Công viên phần mềm Đà Nẵng, 

Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng, các Tòa nhà cho thuê tập trung, dùng chung khác 

trên địa bàn thành phố trong một năm.  

+ Địa điểm thuê mặt bằng (trong trường hợp thuê nhiều địa điểm, tổ chức, doanh 

nghiệp cần liệt kê đầy đủ): ....................................................................................  

+ Địa chỉ: .....................................................................................................  

+ Đơn giá thuê/m2:…………………..……..Diện tích thuê:………....m2.   

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

-  Hỗ trợ 50% chi phí thuê lưu ký (hosting) 01 (một) website trong nước. 

+ Tên website: .............................................................................................  

                                                 
1Đối với doanh nghiệp được hưởng ưu đãi lần sau, kim ngạch xuất khẩu phần mềm, nội dung số phải cao hơn 15% so 

với giá trị trong thời điểm được hưởng ưu đãi lần trước gần nhất 
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+ Vị trí hosting: ...........................................................................................  

+ Phí hosting/năm: ......................................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

-  Hỗ trợ 50% chi phí thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ dữ 

liệu, dịch vụ an toàn an ninh thông tin, khi thuê dịch vụ của nhà cung cấp có hạ tầng 

cho thuê ở trong nước trong một năm. 

(1) Thuê máy chủ 

+ Số lượng máy chủ thuê: ...........................................................................  

+ Đơn vị cung cấp dịch vụ:  ........................................................................  

+ Đơn giá thuê/năm: ....................................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

(2) Thuê chỗ đặt máy chủ 

+ Nơi đặt máy chủ: ......................................................................................  

+ Đơn vị cung cấp dịch vụ:  ........................................................................  

+ Đơn giá thuê/năm: ....................................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

(3) Thuê dịch vụ lưu trữ dữ liệu 

+ Dung lượng thuê (TB): ............................................................................  

+ Hình thức:  SAN;  NAS;  Khác ( .................................................. ) 

+ Đơn vị cung cấp dịch vụ:  ........................................................................  

+ Đơn giá thuê/năm: ....................................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 
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(4) Thuê dịch vụ an toàn an ninh thông tin 

+ Tên dịch vụ: .............................................................................................  

+ Đơn vị cung cấp dịch vụ:  ........................................................................  

+ Đơn giá thuê/năm: ....................................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

 Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ của (1) + (2) + (3) + (4): ………………đồng 

b) Hỗ trợ đào tạo, xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số 

- Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo liên quan đến kỹ năng lập trình, phân tích dữ 

liệu, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch điện tử (Tổng chi phí hỗ trợ không quá 

50.000.000 đồng/tổ chức, doanh nghiệp trong một năm). 

+ Nội dung khóa đào tạo: ............................................................................  

+ Thời hạn đào tạo: .....................................................................................  

+ Số lượng học viên: ...................................................................................  

+ Tổng chi phí khóa đào tạo: ......................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

- Hỗ trợ 50% chi phí cho các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và lấy 

chứng nhận quy trình sản xuất theo chuẩn CMMI (từ mức 3 trở lên), Scrum, Agile hoặc 

tương đương (Tổng chi phí hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng/doanh nghiệp).  

Quy trình sản xuất đạt chuẩn 

CMMI (từ mức 3 trở lên) 

Quy trình sản xuất đạt chuẩn 

Scrum 

Quy trình sản xuất đạt chuẩn Ag-

ile  

Quy trình sản xuất đạt chuẩn 

tương đương với một trong các 

chuẩn trên 

+ Giấy chứng nhận (số hiệu, ngày cấp): .....................................................  

+ Tổng chi phí xây dựng, áp dụng và lấy chứng nhận quy trình sản xuất:.  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  
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+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

c) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường 

-  Hỗ trợ chi phí đăng ký lần đầu bảo hộ bản quyền phần mềm trong nước  

+ Tên sản phẩm: ..........................................................................................  

+ Đơn vị tư vấn:  .........................................................................................  

+ Chi phí đăng ký bảo hộ: ...........................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

-  Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thuê gian hàng để trưng bày sản phẩm công 

nghệ thông tin tại các hội chợ, triển lãm, hội thảo chuyên ngành  

+ Tài liệu đính kèm (theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND): 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

-  Hỗ trợ chi phí tham gia đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài.  

+ Tài liệu đính kèm (theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND): 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

-  Hỗ trợ chi phí quảng bá sản phẩm phần mềm, nội dung số trên các phương 

tiện truyền thông, thông tin đại chúng (không quá 20.000.000 đồng/tổ chức, doanh 

nghiệp trong một năm). 

+ Nội dung quảng bá: ..................................................................................  

+ Kênh, thời gian quảng bá, đăng tin: ....................................................... 

+ Chi phí: .....................................................................................................  

+ Tài liệu đính kèm: 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

 d) Hỗ trợ nghiên cứu khoa học  

-  Ưu tiên tham gia các đề tài khoa của thành phố  

+ Tên đề tài khoa học của thành phố mong muốn tham gia: ......................  

 .....................................................................................................................  
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-  Ưu tiên đặt hàng thực hiện các đề tài khoa học và các sản phẩm triển khai 

thí điểm của thành phố  

+ Đề tài khoa học, sản phẩm triển khai thí điểm của thành phố đề nghị được đặt 

hàng: ......................................................................................................................  

đ) Hỗ trợ lãi suất vay vốn 

 Hỗ trợ lãi suất vay vốn 

+ Tài liệu đính kèm (theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND): 

 .....................................................................................................................  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ:  .................................................................... đồng 

e) Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ  

Số tiền (bằng số): .................................................................................đồng 

Bằng chữ: ..................................................................................................... 

Năm đạt điều kiện hỗ trợ: ............................................................................. 

III. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ) 

Không      Có  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Trên đây là nội dung đề nghị hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp, kính đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng xem xét, trình Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt./. 

 

 

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 
 

 

  



25 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 271/2019/NQ-HĐND 
 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

  
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi: Công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia 

đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

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

năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 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 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 7761/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình 

vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Đô thị 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. Thống nhất mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm: 

1. Chi hỗ trợ điều tra viên cấp thôn để điều tra, thu thập thông tin: Mức tiền công 

bình quân được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà 

nước quy định tại thời điểm tiến hành.  
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2. Chi hỗ trợ cho công chức cấp xã phụ trách công tác tổng hợp, kiểm tra: Mức 

tiền công bình quân được tính bằng 50% mức chi hỗ trợ điều tra viên cấp thôn quy định 

tại Khoản 1, Điều này. 

3. Chi công tác phí cho cán bộ cấp thành phố hướng dẫn cập nhật, kiểm tra, nghiệm 

thu tài liệu điều tra: Thực hiện chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 

95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 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. 

4. Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá: Thanh 

toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

Điều 2. Thống nhất mức chi công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại 

hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm: 

1. Chi mua dụng cụ lấy mẫu: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong 

phạm vi dự toán được phê duyệt. 

2. Chi tiền công đi lấy mẫu 

a) Đối với công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực hiện chế độ công tác phí theo 

quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân 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. 

b) Đối với người lấy mẫu thuê ngoài: Mức tiền công bình quân được tính theo 

mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời 

điểm tiến hành.  

3. Chi xét nghiệm mẫu nước theo QCVN02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước sinh hoạt: Thanh toán theo giá dịch vụ kiểm dịch tại cơ sở y tế 

thực hiện xét nghiệm trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

4. Chi xét nghiệm mẫu nước theo QCVN01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước ăn uống: Thanh toán theo giá dịch vụ kiểm dịch tại cơ sở y tế 

thực hiện xét nghiệm trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

Điều 4. 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 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. 



27 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020  

 

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 Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./. 
 

 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 49 /2019/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 92/2015/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

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

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 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

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

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

Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

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

dẫn một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế, quản lý sử dụng nhà chung cư; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-

BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 

số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động 
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sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy 

định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

 Xét đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 8760/TTr-SXD 

ngày 04 tháng 11 năm 2019 và Công văn số 3990/STP-XDKTVB ngày 29 tháng 10 

năm 2019 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng 

nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; Giám 

đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Giám đốc: Công an 

thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cấp 

nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các sở ngành liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, 

phường, xã; các chủ đầu tư dự án nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 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 

Đặng Việt Dũng 

 

                    
                  

 

                                                                                                                  

    

 

 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020 30 

 

                                                                                                          

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
  

QUY CHẾ 

Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49 /2019/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 11 năm 2019  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm: 

1. Nhà chung cư thương mại. 

2. Nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. 

3. Các nội dung không được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế này thì thực hiện theo 

quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế, quản lý sử 

dụng nhà chung cư (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng) 

và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 về 

việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà 

chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc 

cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc 

thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử 

dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 

02 năm 2016 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 28/2016/TT-BXD của 

Bộ Xây dựng). 

4. Quy chế này không áp dụng đối với nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, 

sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho các đối tượng sau: Chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử 

dụng, Ban Quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành, các tổ chức, cá nhân và cơ 
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quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu 

tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư 

1. Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội 

dung dự án được phê duyệt. 

2. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng 

của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có 

liên quan. 

3. Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa 

thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên 

cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, 

kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, 

công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở; việc đóng góp các 

khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật. 

4. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí 

quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, 

lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật có liên 

quan; phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật 

về nhà ở và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

5. Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng 

để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung 

cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải 

thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu, người đang sử 

dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư. 

6. Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư 

được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan. 

7. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được 

xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Hội nghị nhà chung cư 

1. Hội nghị nhà chung cư lần đầu 
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a) Đối với chung cư đã bán được 50% số lượng căn hộ trở lên (kể cả những căn 

hộ được chủ đầu tư giữ lại) và đã bàn giao, đưa vào sử dụng mà hiện chưa tổ chức Hội 

nghị nhà chung cư lần đầu thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung 

cư lần đầu theo quy định tại Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. 

b) Đối với chung cư đã bán được 50% số lượng căn hộ trở lên (kể cả những căn 

hộ được chủ đầu tư giữ lại) và đã bàn giao, đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng 

nhưng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư (bao gồm trường hợp không 

xác định được chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không còn quản lý chung cư) và đại diện chủ 

sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao có văn bản đề nghị thì Ủy ban nhân dân cấp phường 

nơi có nhà chung cư có trách nhiệm chủ trì, tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu 

theo quy định tại Khoản 6, Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. 

c) Trường hợp hội nghị nhà chung cư đầu tiên do Ủy ban nhân dân cấp phường 

tổ chức quy định tại khoản 6 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD mà vẫn không biểu quyết thông qua được mức 

giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá theo khung giá dịch vụ 

do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định tại Khoản 5, Điều 106 Luật Nhà 

ở 2014 trong thời gian hội nghị nhà chung cư thông qua giá dịch vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư. 

2. Hội nghị nhà chung cư bất thường 

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường được thực hiện theo Điều 14 Quy 

chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD 

và Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.      

3. Hội nghị nhà chung cư thường niên 

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên được thực hiện theo Điều 15 

Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

Điều 5. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư 

1. Các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp kinh phí quản lý vận 

hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 31 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. 

2. Các chi phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ 

khác của từng căn hộ không tính trong giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, mà 

do người sử dụng căn hộ trực tiếp chi trả với đơn vị cung cấp dịch vụ đó (nếu có hợp 
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đồng sử dụng riêng) hoặc trả cho doanh nghiệp quản lý vận hành (nếu không có hợp 

đồng sử dụng riêng) theo khối lượng thực tế tiêu thụ và được tính toán cộng thêm phần 

hao hụt (nếu có). 

Riêng chi phí hao hụt nước sinh hoạt của chung cư, người sử dụng nhà chung cư 

có trách nhiệm đóng góp để chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Mức đóng góp do Hội 

nghị nhà chung cư quyết định. Trường hợp người sử dụng nhà chung cư không phải là 

chủ sở hữu nhà chung cư mà không đóng góp để chi trả chi phí hao hụt nước sinh hoạt 

của chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư phải đóng góp khoản chi phí này. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở ban ngành và đơn vị có liên quan 

1. Sở Xây dựng 

a) Giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà 

chung cư trên địa bàn theo quy định tại Điều 47 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung 

cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban 

ngành liên quan triển khai và tổ chức tuyên truyền thực hiện Quy chế này trên địa bàn 

thành phố. 

b) Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình 

quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu 

cầu đột xuất. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ sở hữu căn hộ, phần 

diện tích khác trong nhà chung cư theo quy định. 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Quy chế 

này và các quy định pháp luật về nhà ở.  

3. Sở Công Thương 

a) Phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng 

tuyên truyền, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư trong việc sử 

dụng điện đúng quy định, an toàn và tiết kiệm. 

b) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện. 

4. Công an thành phố 

a) Hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư ban hành, tổ 

chức thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy định và biện pháp an toàn về phòng 
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cháy và chữa cháy; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng đến cán bộ, nhân viên, cư dân sống tại các nhà chung cư về ý thức chấp hành các 

quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; có kiến thức cơ bản về phòng cháy 

chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn khi có sự cố cháy xảy ra.  

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nơi có nhà chung cư thực hiện các 

biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật Đồng thời, quản lý hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, đăng ký thường trú, 

tạm trú, khai báo tạm vắng. 

c) Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra bảo đảm theo quy định tại Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm 

về an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

d) Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố danh mục các 

dự án nhà chung cư không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, không mua 

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

đến cán bộ, nhân viên, cư dân sống tại các chung cư về ý thức chấp hành các quy định 

của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nắm được kiến thức cơ bản về phòng cháy 

chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn khi có sự cố xảy ra. 

đ) Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn phòng cháy và 

chữa cháy. 

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn 

quản lý theo Điều 48 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông 

tư số 02/2016/TT-BXD. 

b) Báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

c) Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

có văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng. 

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn 

quản lý theo Quy định này và Điều 49 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. 
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b) Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, Ban quản trị nhà 

chung cư trên địa bàn quản lý thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư, 

báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư. 

c) Báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

d) Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các phường,  xã 

có văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn quản lý gửi về Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

7. Chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 

Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà 

chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Thông tư số 28/2016/TT-

BXD của Bộ Xây dựng, Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan. 

8. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng 

Chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc thực hiện tiếp nhận hệ thống lưới điện do 

các chủ đầu tư dự án nhà chung cư bàn giao sau khi dự án được nghiệm thu đưa vào sử 

dụng và thực hiện thủ tục bán điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà chung cư theo 

quy định của pháp luật. 

9. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 

Chỉ đạo các công ty cấp nước thành viên lập thủ tục tiếp nhận hệ thống cấp nước 

do các chủ đầu tư dự án nhà chung cư bàn giao sau khi dự án được nghiệm thu đưa vào 

sử dụng và thực hiện thủ tục bán nước cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà chung cư 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời 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 

             Đặng Việt Dũng 
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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:50/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  03 tháng 12 năm 2019 
                      

 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 25/2017 /QĐ-UBND  

 ngày ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ  

trông giữ xe trên địa thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Giá; 

 

Căn cứ Nghị định số149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều 

của Luật Giá; 

 

 Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, trong 

đó quy định phương pháp xác định chi phí và giá thành toàn bộ của hàng hóa, dịch vụ; 

 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

11năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của 

Luật Giá; 

 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Giá; 

  

Theo đề nghị của Sở Tàichính thành phố Đà nẵng tại  Tờ trình số 212/TTr-STc  

ngày 04 tháng11 năm 2019;ý kiến đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 

869/STC-KHTCTH ngày 27/5/2019 và Công văn số 1642/STC-KHTCTH ngày 

30/9/2019; ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4330/SGTVT-

TCKT ngày 27/9/2019, UBND quận Hải Châu tại Công văn số 1771/UBND-PTCKH 

ngày 27/9/2019; ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 3627/STP-
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XDKTVB ngày 02/10/2019 và Công văn số 3996/STP-XDKTVB ngày 30/10/2019; trên 

cơ sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND  ngày 

04/8/2017  của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hành giá dịch vụ trông giữ xe trên 

địa thành phố Đà Nẵng như sau: 

 

         “c) Trông giữ xe ô tô xe ô tô ≤ 7 chỗ tại bãi đỗ xe tập trung số 255 Phan Châu 

Trinh thành phố Đà Nẵng: Thực hiện theo phụ lục IV kèm theo quy định này”. 

      

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12  năm 2019.  

      

     Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà 

Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục 

Thuế thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các 

quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               

                                                                                               KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

    Trần Văn Miên.    
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Phụ lục IV 

GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE 

TẠI BÃI ĐỖ XE 255 PHAN CHÂU TRINH,ĐÀ NẴNG 

( Kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

TT 

 

Mức giá dịch vụ trông giữ xe 

 

 

ĐVT 

 

Ô tô  ≤ 7 chỗ 

 

I 

 

THEO LƯỢT ( 01 LƯỢT = 60 PHÚT 

 

  

1 Giờ thứ 1 Đồng/xe/lượt 15.000 
2 Giờ thứ 2 Đồng/xe/lượt 15.000 
3 Giờ thứ 3 Đồng/xe/lượt 20.000 
4 Giờ thứ 3 Đồng/xe/lượt 20.000 
5 Từ giờ thứ 5 trở đi Đồng/xe/lượt 25.000 
6 Gửi xe qua đêm Đồng/xe/lượt 120.000 
 

II 

 

 

THEO THÁNG 

  

1 Từ 6h00 sáng đến 22h Đồng/xe 1.500.000 
2 Từ sau 22h00 đến 6h00 sáng hôm sau Đồng/xe 1.000.000 
3 Cả ngày, đêm Đồng/xe 2.000.000 

 

(1) Dưới 60 phút tính 01 lượt; 

(2) Thời gian của một lượt gửi xe tối đa không quá 60 phút; quá thời gian 60 phút 

tính theo mức giá của giờ kế tiếp 

(3)  Thời gian từ sau 22h00 đến 6h00 sáng hôm sau: (i) Trường hợp gửi xe qua 

đêm: 120.000đồng/xe/đêm; (ii) Trường hợp không gửi qua đêm: Tính theo lượt. 

(4) Số lượng xe gửi theo tháng không vượt quá 40% tổng số vị trí giữ xe. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:51/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và  

cấp Giấy chứng nhận số nhà 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 Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9011/TTr-SXD ngày 14 tháng 11 

năm 2019 và Công văn số 3307/STP-XDKTVB ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Sở Tư 

pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và 

cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 và thay 

thế Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của UBND thành 

phố Đà Nẵng “Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố” 

và bãi bỏ Phương án đánh số nhà theo phương pháp cự ly được Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng phê duyệt ngày 10 tháng 9 năm 2004. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, Giám đốc 

các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Văn hoá và Thể thao, Giao thông Vận tải, Thông tin và 

Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ; Công an thành phố Đà 

Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 
 

 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      KT.CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

       Đặng Việt Dũng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 

Đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích của việc ban hành Quy chế 

1. Thống nhất các nguyên tắc, khoa học trong công tác quản lý về số nhà, nhằm đem 

lại mỹ quan trên các tuyến đường, trật tự quản lý đô thị và điểm dân cư nông thôn. Tạo 

điều kiện thuận lợi để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện yêu cầu giao tiếp, tiếp 

nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự và các giao 

dịch khác. 

2. Thuận tiện trong công tác quản lý hành chính, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa 

cháy, thông tin liên lạc, dân cư và làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác đánh số, 

gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố; 

b) Nhà ở, công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là nhà) đã được xây dựng trên các 

tuyến giao thông trong khu vực đô thị và được cơ quan có thẩm quyền đặt tên đường; 

đường liên tỉnh, liên quận, huyện, liên phường, xã; các kiệt, hẻm tại các phường, xã; 

c) Nhóm nhà, ngôi nhà, công trình xây dựng tại khu đô thị mới, khu nhà ở, khu 

công trình xây dựng tập trung, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố được xây 

dựng theo quy hoạch và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (khi chưa đặt 

tên các tuyến đường giao thông); 

d) Tầng nhà, căn hộ, cầu thang của nhà chung cư trên địa bàn thành phố; 

đ) Không đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà cho các loại 

nhà ở, công trình xây dựng không phép hoặc trái phép trong khu vực cấm xây dựng 

theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

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

1. “Đánh số nhà” là việc xác định số nhà theo các nguyên tắc quy ước thống nhất. 

2. "Số nhà'' là số thứ tự của ngôi nhà, các công trình xây dựng trên các tuyến 

đường giao thông, trong khu đô thị mới, khu nhà ở, công trình xây dựng tập trung, điểm 

dân cư nông thôn để phân biệt ngôi nhà, công trình xây dựng này với ngôi nhà, công 

trình xây dựng khác. 

3. “Gắn biển số nhà” là việc xác định để gắn biển vào vị trí lắp đặt biển số nhà 

theo nguyên tắc thống nhất. 

4. "Đường" là lối đi lại được xác định trong quy hoạch đô thị có quy mô lớn về 

chiều dài, chiều rộng, gồm các trục chính trên địa bàn đô thị được đặt tên, các tuyến 

vành đai, liên tỉnh, liên quận huyện; hai bên đường thường có các công trình kế tiếp 

nhau như nhà ở, công trình xây dựng khác… 

5. “Kiệt” là lối đi lại trong cụm dân cư, có ít nhất một đầu thông ra đường (nhánh 

của đường). 

6. “Hẻm” là lối đi lại trong cụm dân cư có ít nhất một đầu thông ra Kiệt, không 

trực tiếp thông ra đường. 

7. “Ngôi nhà” là công trình xây dựng có mái và kết cấu bao che, dùng để ở hoặc 

dùng vào mục đích khác. 

8. "Nhóm nhà" là tập hợp nhiều ngôi nhà có vị trí gần nhau, được sắp xếp theo 

những nguyên tắc nhất định và cách biệt với những ngôi nhà khác bởi hàng rào, đường 

giao thông. 

9. “Nhà chung cư” là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu 

thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng 

sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây 

dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp 

để ở và kinh doanh. 

10. "Khu đô thị mới, khu nhà ở, công trình xây dựng tập trung" là một tổng thể 

gồm nhiều nhóm nhà và ngôi nhà được xây dựng theo quy hoạch và dự án đầu tư được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

11. "Điểm dân cư nông thôn" là tổng thể gồm nhiều nhóm nhà và ngôi nhà của 

các hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức tại các xã được xây dựng theo quy hoạch 

và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 4. Thẩm quyền quản lý số nhà, đánh số và cấp chứng nhận số nhà 

1. UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan quản lý nhà nước và chỉ đạo chung về 

công tác đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố. Giao cho Sở Xây dựng là cơ 

quan giúp UBND thành phố hướng dẫn việc thực hiện đánh số, gắn biển số nhà và cấp 

giấy chứng nhận số nhà. 
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2. UBND các quận, huyện là cơ quan quản lý công tác đánh số, gắn biển số nhà 

và cấp Giấy chứng nhận số nhà theo thẩm quyền; xây dựng kế hoạch đánh số và gắn 

biển số nhà theo địa bàn quản lý;  

3. UBND các phường, xã là cơ quan triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà 

và trao Giấy chứng nhận số nhà cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo địa bàn quản 

lý. 

Chương II 

NGUYÊN TẮC ĐÁNH SỐ NHÀ; TÊN NHÓM NHÀ, 

NGÔI NHÀ TRONG NHÓM NHÀ VÀ SỐ CĂN HỘ; 

TÊN TẦNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 5. Nguyên tắc đánh số nhà mặt đường và nhà trong kiệt, trong hẻm 

1. Mỗi khuôn viên nhà ở, công trình xây dựng có nhà (sau đây gọi tắt là nhà) tại 

mặt đường (đã được đặt tên); kiệt, hẻm thì mang một biển số nhà theo quy cách thống 

nhất trên toàn thành phố. 

2. Trên các đường đã đặt tên, số nhà được đánh bằng dãy số tự nhiên bắt đầu từ 

nhà đầu tuyến đến cuối tuyến không phân biệt ranh giới hành chính (phường, xã; quận, 

huyện); số nhà mặt đường và nhà trong kiệt, trong hẻm được sử dụng dãy số tự nhiên 

(từ 1, 2, 3...n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định tại Khoản 3 và 4 

Điều này; nhà bên trái lấy số lẻ (1, 3, 5, 7...và các số lẻ tiếp theo), nhà bên phải lấy số 

chẵn (2, 4, 6, 8...và các số chẵn tiếp theo). 

a) Nếu một nhà có cửa mở ra hai đường thông khác nhau thì nhà đó được đánh số 

theo đường có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các đường có mặt cắt ngang tương đương 

thì đánh số nhà theo đường có cửa chính ra vào nhà; 

b) Đối với các công trình xây dựng, cơ quan liên thông với các khu dân cư lấy 

theo số thứ tự liền kề với số nhà gần nhất. 

3. Chiều đánh số nhà 

a) Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông 

sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc; 

b) Đối với kiệt chỉ có một đầu thông ra đường (đường kiệt cụt) thì lấy chiều đánh 

số được thực hiện từ nhà đầu kiệt sát với đường đến nhà cuối kiệt. Trường hợp kiệt lấy 

tên theo đường và thông ra cả hai phía, thì lấy chiều từ nhà đầu kiệt sát với đường mà 

kiệt lấy tên đến cuối kiệt bên kia; Trường hợp hẻm chỉ có một đầu thông ra kiệt thì 

chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu hẻm sát với kiệt đến nhà cuối hẻm; 

c) Kiệt hoặc hẻm được áp dụng theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản này 

và kiệt hoặc hẻm được lấy theo số nhà nhỏ hơn ở mặt đường, mặt kiệt nằm kề ngay 

trước đầu kiệt hoặc hẻm đó; 

4. Trường hợp các tuyến đường đặc thù không thực hiện được theo quy định tại 

điểm a, khoản 3 Điều này thì chiều đánh số nhà xác định theo chiều tên đường được 
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Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết đặt đổi tên đường và công trình 

công cộng. 

Điều 6. Nguyên tắc đánh số nhà trên tuyến đường chưa có nhà xây liên tục 

và đoạn đường mới xây dựng kéo dài tuyến giao thông đã đánh số nhà 

1. Đối với những tuyến đường chưa có nhà xây liên tục (còn đất trống đan xen), 

UBND quận, huyện, phường, xã căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên toàn tuyến 

đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt để lập quỹ số nhà dự trữ cho tuyến đường 

đó (đánh số nhà theo phương pháp xác định cự ly). Khi sử dụng hết quỹ số nhà dự trữ 

mà có phát sinh tăng số nhà thì áp dụng nguyên tắc chèn số nhà theo quy định tại Điều 

18 quy chế này; trường hợp tuyến đường đi qua nhiều địa bàn quận, huyện, phường, 

xã thì căn cứ quy hoạch được duyệt, tiến hành chốt số tại địa điểm giáp ranh giữa các 

phường, xã để chủ động trong công tác đánh số trên địa bàn của từng quận, huyện. 

2. Đối với đoạn đường mới xây dựng kéo dài tuyến giao thông đã đánh số nhà: 

a) Trường hợp đoạn đường mới được xây dựng ở phía đầu tuyến: Nếu số lượng 

nhà trên đoạn nối dài này mà mỗi bên ít hơn 24 nhà và liên tục thì số nhà trong đoạn 

đường nối dài này được đánh số bằng tên ghép của số nhà đầu tuyến hiện có và chữ cái 

in hoa tiếng Việt (A, B, C...), đánh số liên tục từ số nhà đầu tuyến hiện có theo thứ tự 

bảng chữ cái tiếng Việt. Trường hợp có một bên nhiều hơn 24 nhà thì phải đánh số, 

gắn lại biển số nhà toàn tuyến theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Quy chế này; 

b) Trường hợp đoạn đường mới được xây dựng về phía cuối tuyến: thực hiện đánh 

số nhà tiếp theo theo quy định tại Quy chế này. 

3. Việc chèn số nhà và nhập số nhà được thực hiện theo quy định tại Điều 18 của 

Quy chế này. 

Điều 7. Nguyên tắc đánh số căn hộ của nhà chung cư (thực hiện Điều 5 quy 

chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng) 

1. Mỗi căn hộ được mang một biển số căn hộ, biển số được lập bằng số ghép của 

số tầng với số thứ tự của căn hộ, gồm ba hoặc bốn chữ số theo nguyên tắc: Hai chữ số 

hàng chục và hàng đơn vị ghi số thứ tự của căn hộ trong tầng nhà, hai chữ số hàng 

nghìn và hàng trăm (hoặc một chữ số hàng trăm) chỉ tầng nhà có căn hộ đó. Ví dụ: 

- Tầng 1: căn hộ số 101, 102, 103… 

- Tầng 2: căn hộ số 201, 202, 203… 

  …………………………. 

- Tầng 11: căn hộ số 1101, 1102, 1103… 

2. Chiều đánh số căn hộ 

a) Trường hợp ngôi nhà chung cư có một cầu thang ở giữa, bố trí hành lang giữa 

hoặc không có hành lang thì chiều đánh số căn hộ được thực hiện theo chiều quay kim 

đồng hồ, bắt đầu từ căn hộ đầu tiên phía bên trái của người bước lên tầng nhà đó; 
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b) Trường hợp ngôi nhà có nhiều cầu thang, bố trí hành lang giữa thì chọn cầu 

thang có vị trí gần nhất tiếp giáp với lối đi vào. Chiều đánh số thực hiện theo nguyên 

tắc quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này; 

c) Trường hợp ngôi nhà có hành lang bên thì chiều đánh số căn hộ theo chiều từ 

trái sang phải của người đứng quay mặt vào dãy căn hộ, bắt đầu từ căn hộ đầu tiên, 

phía bên trái. 

Điều 8. Nguyên tắc đánh tên nhóm nhà (thực hiện Điều 6 quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng) 

Trong một khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công trình xây dựng tập trung, điểm 

dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố được xây dựng theo quy hoạch và dự án đầu 

tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (khi chưa đặt tên các tuyến đường giao thông) 

thì đánh tên nhóm nhà theo quy định sau: 

1. Việc đánh tên nhóm nhà áp dụng chữ cái in hoa của tiếng Việt (A, B, C…) sắp 

xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Việt với chiều theo nguyên tắc sắp xếp của 

các nhóm nhà trong khu vực đó. 

2. Trường hợp khu nhà trong một biển số nhà, có nhiều nhóm nhà thì chiều đánh 

tên nhóm nhà được bắt đầu từ nhóm nhà nằm gần lối vào khu nhà đi dần vào phía cuối 

khu nhà. Trường hợp các nhóm nhà nằm 2 bên trục đường giao thông nội bộ thì chiều 

đánh tên nhóm nhà cũng xác định theo phương pháp này, các nhóm nhà nằm phía bên 

trái đường nội bộ đánh tên A, C, Đ, G, I,…, các nhóm nhà phía bên phải đường nội bộ 

đánh tên B, D, E, H, K... 

Điều 9. Nguyên tắc đánh tên ngôi nhà trong một nhóm nhà (thực hiện Điều 7 

quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

Tên ngôi nhà trong nhóm nhà được viết bằng tên ghép của tên nhóm nhà và số 

thứ tự của ngôi nhà trong nhóm nhà đó (ví dụ: A10, B15, C4.....). Trong đó, tên nhóm 

nhà được xác định theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này; số thứ tự của ngôi nhà 

được dùng là các số tự nhiên (1, 2, 3..., n). Chiều đánh số thứ tự của ngôi nhà trong 

mỗi nhóm nhà được xác định theo nguyên tắc sắp xếp các ngôi nhà trong nhóm nhà 

đó. 

Điều 10. Nguyên tắc đánh số tầng, tầng ngầm, số cầu thang của nhà chung 

cư 

1. Đánh số tầng nhà theo nguyên tắc lấy chiều từ tầng dưới lên tầng trên, bắt đầu 

từ tầng 1 của ngôi nhà (không tính tầng ngầm). Dùng các số tự nhiên (1, 2, 3,..., n, với 

n là tổng số tầng của ngôi nhà) để đánh số tầng và được lấy từ số nhỏ đến số lớn. Có 

thể đặt tên tầng trệt thay cho tầng 1, khi đó các tầng tiếp theo từ dưới lên được đánh số 

là tầng 1, tầng 2,... tầng n-1. 

2. Trường hợp nhà có tầng ngầm thì đánh số tầng ngầm theo nguyên tắc lấy chiều 

từ tầng ngầm ở trên cùng xuống ngầm phía dưới, bắt đầu từ tầng ngầm gần nhất với 
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tầng 1 hoặc tầng trệt của ngôi nhà. Dùng các số tự nhiên (1, 2, 3,..., n với n là tổng số 

tầng ngầm của ngôi nhà) để đánh số tầng ngầm, lấy từ số nhỏ đến số lớn. Để phân biệt 

với tầng nhà thì viết thêm ký hiệu N vào trước số tầng ngầm (ví dụ: N1, N2, N3,...). 

3. Cầu thang nhà chung cư (từ 2 cầu thang sử dụng chung trở lên) theo nguyên 

tắc lấy chiều từ lối đi chính vào nhà, cầu thang đầu tiên đánh số 1, những cầu thang 

tiếp theo được đánh số 2, 3….n. 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ GẮN BIỂN SỐ 

Điều 11. Gắn biển số nhà mặt đường và nhà trong kiệt, trong hẻm 

1. Mỗi nhà mặt đường, nhà trong kiệt, trong hẻm được gắn 1 biển số nhà. Trường 

hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, kiệt, hẻm khác nhau thì biển số nhà 

được gắn ở cửa chính. Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường, kiệt, hẻm thì nhà đó 

được đánh số và gắn biển theo đường, kiệt, hẻm có mặt cắt rộng hơn. 

2. Biển số nhà được gắn tại cửa đi sát hè hoặc lòng đường, phía trên giữa cửa đi 

chính. Trường hợp nhà có hàng rào sát hè hoặc lòng đường thì biển số nhà được gắn 

tại cột trụ cổng chính, phía bên trái (theo chiều từ phía ngoài vào nhà), ở vị trí chiều 

cao là hai mét (2m) tính từ vỉa hè hiện có, nếu đường không có vỉa hè hoặc nhà trong 

kiệt, hẻm thì chiều cao 2m được tính từ mặt đường, kiệt, hẻm hiện có.  

Điều 12. Gắn biển số căn hộ của nhà chung cư (Thực hiện theo Điều 11 quy 

chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng) 

Mỗi căn hộ được gắn một biển số. Biển số căn hộ được gắn tại vị trí sát phía 

trên chính giữa cửa đi chính của căn hộ.  

Điều 13. Gắn biển tên nhóm nhà, ngôi nhà, số tầng nhà, cầu thang (Thực hiện 

theo Điều 12 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 

08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

1. Biển tên nhóm nhà được đặt tại một góc của nhóm nhà đó, trên vỉa hè gần với 

đường lớn nhất. 

2. Biển tên ngôi nhà được đặt tại mặt đứng và hai bức tường đầu hồi của ngôi nhà. 

Tại mặt đứng, biển được đặt tại vị trí tầng 1 trong trường hợp nhà một tầng, tại tầng 2 

trong trường hợp nhà nhiều tầng. Tại bức tường đầu hồi, biển được đặt tại vị trí có độ 

cao bằng hai phần ba chiều cao nhà trong trường hợp nhà cao từ mười bảy mét (17m) 

trở xuống; được đặt vị trí có độ cao chín mét (9m) trong trường hợp nhà cao trên mười 

bảy mét. 

3. Biển số tầng nhà được đặt tại giữa mảng tường chân cầu thang hoặc giữa mảng 

tường của lồng cầu thang của mỗi tầng. Vị trí đặt biển có độ cao là hai mét (2m) tính 

từ sàn của tầng nhà tương ứng. 

4. Biển số cầu thang được đặt tại vị trí sát phía trên chính giữa cổng đơn nguyên 

có cầu thang đó. 
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Chương IV 

CẤU TẠO CÁC LOẠI BIỂN SỐ 

Điều 14. Các loại biển được sử dụng gồm 7 loại sau đây: 

1. Biển số nhà mặt đường 

2. Biển số nhà trong kiệt, hẻm 

3. Biển số căn hộ của nhà chung cư 

4. Biển tên nhóm nhà  

5. Biển tên ngôi nhà 

6. Biển số tầng nhà 

7. Biển số cầu thang 

Điều 15. Cấu tạo các loại biển 

1. Màu sắc và chất liệu của biển 

Các loại biển nêu tại Điều 14 của Quy chế này có nền màu xanh lam sẫm, chữ và 

số màu trắng, đường chỉ viền màu trắng, được làm bằng nhôm lá dập hoặc nhôm tráng 

kẽm, dày 1 mm. 

2. Kích thước của từng loại biển 

a) Kích thước biển số nhà mặt đường, biển số căn hộ của nhà chung cư, biển tên 

ngôi nhà, biển số tầng nhà và biển số cầu thang được thực hiện theo quy định tại điểm 

a, c, đ, e, g, khoản 2, Điều 14 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-

BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng; 

b) Biển số nhà trong kiệt, hẻm (chiều rộng x chiều cao): kích thước 230 mm x 

150 mm; 

c) Biển tên nhóm nhà (chiều rộng x chiều cao): kích thước 600 mm x 900 mm. 

3. Cách ghi trên biển số 

a) Đối với các loại biển quy định tại điểm a, khoản 2 điều này thì ghi theo hướng 

dẫn tại Phụ lục 2 của quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-

BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

b) Đối với nhà trong kiệt: lấy số nhà nhỏ hơn ở mặt đường có vị trí đầu kiệt và 

ghi chữ K ở đầu số nhà đó, tiếp theo dùng dấu (/) và ghi số nhà theo nguyên tắc quy 

định tại Điều 5 Quy chế này; ví dụ: hai nhà mặt đường có số nhà 14 và nhà 16 đường 

Hàm Nghi và vị trí liền kề đầu kiệt thì cách ghi các số nhà trong kiệt là K14/1,3…n 

(nhà bên trái); K14/2, 4,…n (bên phải); bên dưới dãy chữ số này, ghi tên đường để dể 

nhận biết; 

- Đối với nhà trong hẻm: lấy số nhà nhỏ hơn ở kiệt có vị trí đầu hẻm và ghi chữ 

H ở đầu số nhà đó, tiếp theo dùng dấu (/) và ghi số nhà theo nguyên tắc quy định tại 

Điều 5 Quy chế này; ví dụ: hai nhà ở đầu kiệt ở hai bên liền kề đầu hẻm có số nhà 
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K14/23 và K14/25 đường Hàm Nghi thì cách ghi số nhà mang số 19 ở trong hẻm này 

là: H23/19 (nhà bên trái), tương tự dãy số nhà bên phải ghi số chẵn (H23/20,…); bên 

dưới dãy chữ số này ghi  K14 Hàm Nghi để dể nhận biết; 

- Biển tên nhóm nhà: được viết bằng tên ghép trên cơ sở tên dự án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt khi xây dựng. Trong đó, nguyên tắc ghi tên nhóm nhà được xác 

định theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này; ví dụ: tên dự án là Khu nhà ở và thương 

mại dịch vụ AN KHANG, thì nhóm nhà A hoặc B,.. được viết là: AN KHANG A hoặc 

AN KHANG B;  

- Các loại biển quy định tại điểm b, khoản 3, Điều này thì ghi theo mẫu hướng 

dẫn kèm theo phụ lục 2 Quy chế này.  

Chương V 

XỬ LÝ TỒN TẠI VỀ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ 

Điều 16. Việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Quy chế này áp dụng 

đối với những đường mới xây dựng và đã được đặt tên; đối với đường cũ, đã có số nhà 

trước đây trên các tuyến đường được đưa vào sử dụng ổn định phù hợp với quy định 

tại Quy chế này thì giữ nguyên số nhà đã đánh, hạn chế việc thay đổi làm ảnh hưởng 

đến người dân và công tác quản lý; trường hợp không phù hợp và cần thiết thì giao 

UBND quận, huyện, đề xuất phương án xử lý, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình 

UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 17. Nguyên tắc xử lý tồn tại về đánh số, gắn biển số nhà tại các tuyến 

đường, các nhà chung cư đã được đánh số, gắn biển số nhà 

Các trường hợp phải đánh lại số và gắn mới biển số nhà theo nguyên tắc quy định 

tại Quy chế này: 

1. Các tuyến đường đã đánh số nhà nhưng được mở rộng giải phóng mặt bằng 

không còn hiện trạng các nhà cũ; các kiệt, hẻm trở mở rộng thành đường mới và được 

đặt tên. 

2. Các tuyến đường đã đánh số nhà nhưng được mở nối dài từ phía đầu đường mà 

phần nối dài đó không được đặt tên đường mới và số lượng nhà trên đoạn nối dài có 

một bên quá 24 nhà mới. 

3. Các tuyến đường quy định tại Điều 16 của Quy chế này được thành phố quyết 

định đánh lại số và gắn mới biển số nhà. 

4. Trường hợp một đường cũ phân chia thành nhiều đường mới hoặc nhiều đường 

cũ được nhập thành đường mới và được đặt lại tên. 

5. Các nhà chung cư sử dụng số căn hộ trái nguyên tắc đánh số quy định tại Quy 

chế này. 

Điều 18. Các trường hợp chèn số nhà và nhập số nhà 

1. Chèn số nhà đối với trường hợp nhà mặt đường, nhà trong kiệt, hẻm được chia 

tách thành hai nhà trở lên (do phát sinh nhiều chủ sở hữu) thì đánh số nhà đó bằng ghép 

số của nhà cũ và các chữ số phụ là chữ cái in hoa tiếng Việt (ví dụ: nhà cũ là số 5 thì 
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các nhà đang xen liền kề là số 5A, 5B, 5C…), xác định chiều đánh số nhà theo nguyên 

tắc quy định tại Điều 5 của Quy chế này; trường hợp nhà tại đường và khu vực được 

quy định tại Điều 16 Quy chế này thì chiều đánh số nhà theo hiện trạng. 

2. Trường hợp nhà được xây dựng lại trên đất khuôn viên nhiều nhà cũ thì nhà 

được mang số của nhà cuối cùng của dãy nhà cũ bị phá dỡ của đường (hoặc kiệt, hẻm) 

đó. 

3. Đối với nhà được cải tạo từ nhà thấp tầng thành nhà nhiều tầng, có nhiều chủ 

sở hữu, chủ sử dụng thì xử lý như sau: 

a) Số nhà mặt đường (hoặc nhà trong kiệt, trong hẻm) cũ vẫn được giữ nguyên, 

nhưng phải gắn biển mới theo kích thước quy định;  

b) Các căn hộ của ngôi nhà được đánh số theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 của 

Quy chế này. 

Chương VI 

THỰC HIỆN ĐÁNH SỐ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ  

Điều 19. Đánh số và cấp Giấy chứng nhận số nhà 

1. Đối tượng được đánh số và cấp Giấy chứng nhận số nhà là tổ chức, cá nhân có 

nhà theo quy định tại Quy chế này, kể cả trường hợp trước đây đã được đánh số nhà 

nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận số nhà. Trường hợp nhà thuộc sở hữu nhà nước 

thì cấp cho cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng; Giấy chứng nhận số nhà 

không thay thế cho việc công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây 

dựng. 

2. Sau khi tuyến đường đã được đặt tên, UBND quận, huyện chỉ đạo UBND 

phường, xã phải lên phương án đánh số nhà cho tuyến đường theo quy định tại Quy 

chế này. Sau khi tổ chức, cá nhân đã xây dựng nhà, công trình trên tuyến đường và có 

nhu cầu cấp Giấy chứng nhận số nhà để giao dịch thì được giải quyết theo quy định tại 

Quy chế này.  

3. Việc đánh lại số nhà và cấp lại Giấy chứng nhận số nhà theo yêu cầu của chủ 

sở hữu nhà và cơ quan, tổ chức được thực hiện trong trường hợp tuyến đường giao 

thông đã thực hiện xong việc đánh số và đã được cấp Giấy chứng nhận số nhà nhưng 

bị thất lạc, hư hỏng hoặc do tách, nhập nhà (trường hợp chèn số và nhập số nhà) cần 

phải đánh lại số và cấp lại Giấy chứng nhận số nhà theo quy định tại quy chế này. 

4. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận số nhà được kèm theo Phụ lục 1 của 

Quy chế này; Quy cách, cách viết Giấy chứng nhận số nhà được thực hiện theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế ban hành theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD 

ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 20. Kinh phí đánh số, gắn biển số nhà và cấp biển số nhà 

1. Kinh phí để khảo sát, lập phương án, đánh số nhà và cấp Giấy chứng nhận số 

nhà được sử dụng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách 

hiện hành. 
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2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận số nhà chủ động liên hệ các cơ sở 

sản xuất để làm biển số nhà theo giấy chứng nhận được cấp, nhằm linh hoạt về thời 

gian cũng như phù hợp với giá thực tế tại thời điểm, nhưng phải đảm bảo kích thước, 

màu sắc và việc gắn biển số nhà phải theo quy định tại quy chế này. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Quy chế này. 

2. Phối hợp với UBND các quận, huyện giải quyết các vướng mắc phát sinh trong 

quá trình thực hiện công tác đánh số nhà. 

Điều 22. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện 

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch và phương án đánh số, cấp Giấy chứng nhận số 

nhà cho tổ chức, công dân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); hướng 

dẫn chỉ đạo UBND phường, xã thực hiện đánh số nhà, trao giấy chứng nhận số nhà cho 

tổ chức, công dân theo Quy chế này. Kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời những vướng 

mắc về số nhà trên địa bàn. 

2. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối ngân sách để bố trí 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp và thực hiện thanh quyết toán theo quy định 

của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành. 

3. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng liên quan của quận, huyện, UBND các 

phường, xã theo địa bàn tổ chức khảo sát, lập phương án đánh số gắn biển nhóm nhà, 

ngôi nhà tại khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công trình xây dựng tập trung, điểm dân 

cư nông thôn trên địa bàn quản lý. 

4. Thống kê và lập danh sách các tuyến giao thông thuộc địa bàn quận, huyện 

quản lý đủ điều kiện để được đặt tên theo quy định nhưng chưa có tên để báo cáo, đăng 

ký với cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng 

thành phố để đặt tên. 

5. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố và Sở Xây dựng về tiến độ và kết 

quả thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà. 

6. Thanh tra, xử lý các vi phạm về quản lý đánh số và gắn biển số nhà theo quy 

định tại Điểm d, khoản 2, điều 25 của Quy chế đánh số, gắn biển số nhà ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 23. Trách nhiệm của UBND các phường, xã 

1. Tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ cho tổ chức, cá nhân về công tác đánh số, gắn 

biển số nhà và trao giấy chứng nhận số nhà cho tổ chức, công dân theo quy định của 

Quy chế này và theo chỉ đạo của UBND quận, huyện trên địa bàn quản lý. 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020 50 

 

2. Lập sổ tổng hợp đánh số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà theo địa bàn quản 

lý; Thực hiện việc cập nhật về đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn vào sổ tổng hợp 

để báo cáo UBND quận, huyện và cơ quan thẩm quyền theo quy định. 

3. Tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn chấp hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà theo Quy chế này; tuyên 

truyền, giải thích, vận động các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự giác, nghiêm 

chỉnh chấp hành việc đánh số nhà tại các tuyến đường hoặc khu vực phải đánh lại số 

nhà theo quy định tại Điều 16 Quy chế này. 

4. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về đánh số và gắn biển số nhà 

trên địa bàn theo thẩm quyền, báo cáo và kiến nghị với UBND quận, huyện xử lý những 

trường hợp vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điểm c, khoản 3, điều 25 của Quy 

chế đánh số, gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 

08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 24. Trách nhiệm của chủ đầu tư các khu nhà, nhóm nhà, nhà chung cư 

Chủ đầu tư dự án khu nhà ở, khu công trình xây dựng tập trung, điểm dân cư nông 

thôn có trách nhiệm lập phương án đánh số, gắn biển số nhà cho các công trình thuộc 

dự án đã xây dựng xong, gửi UBND các quận, huyện thẩm tra thỏa thuận phương án 

trước khi đưa vào khai thác sử dụng; 

Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được đánh số, gắn biển số nhà, 

cấp giấy chứng nhận số nhà 

1. Tổ chức, cá nhân (hoặc người sử dụng) được đánh số, gắn biển số nhà, cấp giấy 

chứng nhận số nhà có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản; không được tùy tiện thay đổi vị 

trí gắn biển. Khi Giấy chứng nhận số nhà bị thất lạc hoặc hư hỏng thì liên hệ UBND 

phường, xã để được hướng dẫn cấp lại Giấy chứng nhận số nhà theo Quy chế này. 

2. Thực hiện khoản 2, Điều 20 của Quy chế này. 

3. Liên hệ với các cơ quan chức năng và đơn vị để làm các thủ tục liên quan đến 

địa chỉ trên các giấy tờ giao dịch và hồ sơ có liên quan sau khi được cấp Giấy chứng 

nhận số nhà. 

4. Nghiêm cấm việc tự ý đặt số nhà, thay đổi số nhà, gắn biển số nhà trái với quy 

định của quy chế này. 

Điều 26. Điều khoản thi hành 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

và quy định của Quy chế này để triển khai thực hiện. 

2. Định kỳ năm hoặc trong trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng trình UBND thành 

phố xem xét đề xuất điều chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung các nội dung trong Quy chế 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, đánh giá kết quả phối hợp thực 

hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Quy chế thời gian tiếp 

theo. 
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3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn 

vị kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, 

quyết định./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 Đặng Việt Dũng 
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Phụ lục 1 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN BIỂN SỐ NHÀ 

(Ban hành kèm quy chế đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận  

số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt  

tại Quyết định số           /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019)  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

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

 

Họ và tên chủ sở hữu nhà (đại diện chủ hộ hoặc người sử dụng; tên cơ quan, đơn 

vị:             

.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………..  

Địa chỉ hiện tại:……………………….…………… tổ dân phố:………….. 

thuộc phường (xã):…………..………, quận…………………, Đà Nẵng  

 

Đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận số nhà theo quy định của UBND thành 

phố Đà Nẵng 

Lý do đề nghị cấp (cấp mới, cấp lại, tách hoặc nhập nhà)…………………... 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

(giấy tờ kèm theo…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………) 

 Vậy đề nghị UBND phường, xã thẩm tra xác định đánh số và trình cấp có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận số nhà theo quy định cho ngôi nhà nêu trên./. 

 

Đăng ký số nhà: 

(phần do UBND xã, phường ghi) 

Kính đề UBND quận (huyện) cấp Giấy 

chứng nhận số nhà cho tổ chức, cá nhân theo 

số được đánh dưới đây: 

.................................................................  

.................................................................  

  

Đà Nẵng, ngày… tháng… năm 20…. 

Đại diện tổ chức, cá nhân  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 52/2019/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày  06  tháng   12  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 

phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

         Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

       Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ 

về công chức xã, phường, thị trấn; 

      Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

      Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

về quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình thủ tục, bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

     Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

    Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, 

thị trấn; 

     Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH  ngày 27 tháng 

5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

       Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn; 
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        Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ 

quy định về báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số  3463 /TTr-SNV ngày 28 

tháng 11 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Thay thế Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của 

UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 01 năm 2018 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 

số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành 

quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố 

ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, 

sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

 

Điều 3.Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; chủ tịch UBND 

các quận, huyện, phường, xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

 

 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUY ĐỊNH 

Về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 52 /2019/QĐ-UBND ngày 06  tháng 12 năm 2019 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và quản lý 

cán bộ, công chức phường, xã (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 2.Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Chương II 

SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Mục 1 

Số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã 

Điều 3. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã  

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

a) Cấp xã loại 1: tối đa 22 người; 

b) Cấp xã loại 2: tối đa 20 người. 

Số lượng từng chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã cụ thể tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định này. Đối với các chức danh công chức cấp xã (trừ chức 

danh Chỉ huy trưởng Quân sự), UBND các quận, huyện xây dựng phương án bố trí cụ 

thể từng chức danh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tuy nhiên phải đảm 

bảo các chức danh đều có công chức đảm nhận và mỗi chức danh bố trí tối đa không 

quá 02 (hai) người. 

2. Về quy định kiêm nhiệm: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy có thể kiêm Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân cấp xã. 

3. Về các quy định khác: 

a) Các phường không có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và không tổ 

chức Hội Nông dân Việt Nam giảm đi 01 (một) người so với định mức được giao; 
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b) Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều này đã bao gồm 

cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về công tác ở cấp xã; 

c) Không thực hiện việc giữ lại biên chế hành chính, số lượng người làm việc tại 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện đối với các trường hợp đã được điều động, 

luân chuyển đến đảm nhận các chức danh cán bộ, công chức tại cấp xã. 

Điều 4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với cán bộ cấp xã 

1. Bổ nhiệm lần đầu đối với Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã:  

a) Về tuổi: Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 01 (một) nhiệm 

kỳ; 

b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên; 

c) Trình độ lý luận chính trị: Có trình độ từ trung cấp trở lên. 

2.Tiêu chuẩn tái cửđối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã: 

a) Về tuổi: Đủ tuổi để tham gia ít nhất một phần hai (1/2) nhiệm kỳ (tương đương 

30 tháng); 

b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên; 

c) Trình độ lý luận chính trị: Có trình độ từ trung cấp trở lên. 

Trong trường hợp đặc biệt nếu không đáp ứng các yêu cầu trên phải do Chủ tịch 

UBND thành phố xem xét, quyết định. 

3. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã phải có văn bản đề nghị và được chủ tịch UBND quận, huyện 

(thông qua Phòng Nội vụ) thẩm định đồng ý về tiêu chuẩn trước khi tiến hành bầu cử 

chức danh cán bộ cấp xã. 

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã 

1. Các chức danh công chức cấp xã (trừ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã) 

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức đảm nhận theo quy định tại 

Khoản 3 Điều này; 

d) Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 

chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; 

đ) Trình độ quản lý nhà nước và lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải 

hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo lý luận 
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chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm. UBND 

quận, huyện có trách nhiệm cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đạt 

chuẩn theo quy định. 

2.Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện 

theo quy định của Pháp luật chuyên ngành. 

3. Quy định về chuyên ngành đào tạo của công chức cấp xã 

Chuyên ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức cấp xã căn cứ bằng 

tốt nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp cần thiết 

có thể đối chiếu nội dung, chương trình của ngành đào tạo, cụ thể như sau: 

a) Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: chuyên ngành quân sự cơ sở; 

b) Đối với chức danh Văn phòng - Thống kê: nhóm ngành nội vụ, hành chính, 

luật, chính trị - hành chính, văn thư - lưu trữ, hành chính văn phòng, quản trị văn phòng, 

quản trị nguồn nhân lực, ngữ văn, công nghệ thông tin, thống kê, nhóm ngành kinh tế; 

c) Đối với chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với 

phường) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã): nhóm 

ngành địa chính, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, kiến trúc, môi trường; đối 

với xã quy định thêm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; 

d) Đối với chức danh Tài chính - Kế toán: nhóm ngành tài chính, kế toán; 

đ) Đối với chức danh Tư pháp - Hộ tịch: nhóm ngành luật; 

e) Đối với chức danh Văn hóa - Xã hội: nhóm ngành văn hóa, xã hội, luật, hành 

chính, xã hội học, đông phương học, Việt Nam học, công tác xã hội, ngữ văn, ngành 

văn hoá nghệ thuật (chuyên ngành) hoặc quản lý Văn hoá - Thông tin, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, nhóm ngành thể dục, thể thao, sư phạm và du lịch. 

4. Không thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động mới để đảm nhận chức danh 

công chức; số lượng chức danh công chức còn thiếu phải được bổ sung thông qua hình 

thức tuyển dụng. 

Mục 2 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 6. Chế độ, chính sách 

1. Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị 

định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp 

công vụ. 

2. Cán bộ, công chức cấp xã thôi việc do sắp xếp số lượng theo Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định này thì được hưởng chế độ, chính sách 

theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 

8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP. 
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Điều 7. Xếp lương khi thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  

1. Về điều kiện, tiêu chuẩn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

a) Được cơ quan, tổ chức quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cử đi 

đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với trường hợp đã đi học và 

được cấp bằng tốt nghiệp trước ngày 25 tháng 6 năm 2019 (thời gian Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực)mà không được cấp có thẩm quyền quyết 

định cử đi học thì được xếp lương theo quy định; 

b) Ngành nghề đào tạo phù hợp với chức vụ cán bộ và chức danh công chức đang 

đảm nhận theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ và Khoản 3, Điều 5 Quy định này; 

c) Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 

3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương 

đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

2. Về trình tự, thủ tục thực hiện  

a) Hồ sơ cá nhân của người đề nghị chuyển xếp lương 

- Đơn đề nghị được xếp lương theo trình độ chuyên môn mới (Phụ lục II); 

- Văn bảnđồng ý cử đi đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền(nếu có); 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng (kể cả văn bằng đào tạo trước đó: trung 

cấp, cao đẳng); chứng chỉ tin học. Không chấp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời; 

- Quyết định phê chuẩn hoặc chuẩn y các chức danh cán bộ; quyết định tuyển 

dụng công chức; 

 - Bản sao các quyết định lương trong quá trình công tác; 

 - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội. 

b) Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định xếp lương theo trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ mới đối với cán bộ, công chức cấp xã sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn 

bản của Sở Nội vụ. 

Điều 8. Xếp lương và nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 

thời hạn 

1. Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định việc xếp lương cho cán bộ, công chức 

cấp xã trên cơ sở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải phù hợp với chức vụ cán bộ và 

chức danh công chức đang đảm nhận theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-

BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Khoản 3, Điều 5 Quy định này. 

2. Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 

cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở có đủ điều kiện theo quy định. 
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3. Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức cấp xã sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. 

4. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 

31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; quy định của UBND thành phố, hướng dẫn của Sở 

Nội vụ và quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của UBND các quận, huyện. 

Chương III 

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Mục 1 

Điều động, bố trí, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã 

Điều 9. Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài thành phố và từ 

tỉnh, thành phố khác đến  

1. Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản trước khi Chủ tịch UBND quận, 

huyện xem xét, quyết định điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài thành phố 

và từ tỉnh, thành phố khác đến thành phố Đà Nẵng. 

2. Hồ sơ điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài thành phố và từ tỉnh, 

thành phố khác đến 

a) Hồ sơ thỏa thuận điều động công chức cấp xã ra ngoài thành phố 

         - Đơn đề nghị chuyển công tác của công chức cấp xã;  

         - Văn bản đồng ý của chủ tịch UBND cấp xã nơi đang sử dụng công chức; 

          - Văn bản đồng ý của chủ tịch UBND quận, huyện nơi đang quản lý công chức; 

          - Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi 

chuyển đến công tác. 

b) Hồ sơ thỏa thuận tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh, thành phố khác đến 

-  Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến của UBND cấp xã nơi công chức đang 

công tác);  

- Văn bản đồng ý điều động công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công 

chức cấp xã theo phân cấp; 

- Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận nêu rõ số lượng chức danh công 

chức được giao, số lượng chức danh công chức hiện có, nhu cầu tiếp nhận và vị trí 

chức danh dự kiến bố trí đối với công chức được tiếp nhận;   

- Sơ yếu lí lịch cán bộ, công chức (theo Mẫu 2C-BNV/2008 hoặc nội dung như 

mẫu Mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ); 

- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức (bản sao); 
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- Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp được đào tạo, 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh (bản sao);  

- Phiếu khám sức khỏe của bệnh viện quận, huyện hoặc thành phố (tương đương) 

có giá trị trong thời hạn06 (sáu) tháng; 

- Phiếu đánh giá và phân loại công chức 02 (hai) năm gần nhất (bản sao); 

- Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên; 

          - Hồ sơ gốc của công chức cấp xã được niêm phong. 

           UBND cấp xã chỉ đề nghị tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh, thành phố khác 

đến khi còn số lượng công chức được giao tại Điều 3 Quy định này. 

 

      Điều 10. Xét chuyển, điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã  

1. Trước khi ban hành quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành 

biên chế Quận, Huyện ủy trở lên phải có văn bản thông báo cho Chủ tịch UBND quận, 

huyện, phường, xã để chuẩn bị nhân sự thay thế. 

2. Cán bộ, công chức cấp xã do nhu cầu công tác cán bộ được cấp có thẩm quyền 

điều động về quận, huyện thì thực hiện xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành 

công chức quận, huyện theo quy định hiện hành. 

3. Ban Thường vụ Quận, Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện ban hành 

quyết định điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế 

Quận, Huyện ủy hoặc UBND quận, huyện về công tác tại cấp xã theo yêu cầu công tác. 

4. Công chức cấp xã được tuyển dụng nhưng do nhu cầu thực tiễn công tác phải 

bố trí sang chức danh công chức khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã thì chủ 

tịch UBND quận, huyện quyết định điều động, bố trí sau khi có ý kiến thẩm định của 

Sở Nội vụ về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên ngành đào tạo. 

5. Công chức cấp xã được bầu cử để đảm nhận các chức danh cán bộ cấp xã, sau 

khi có quyết định phê chuẩn hoặc chuẩn y theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ tịch UBND cấp xã 

gửi chủ tịch UBND quận, huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để quản lý. 

6. Việc tiếp nhận, bố trí chức danh cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo không 

vượt định mức tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo loại đơn vị hành chính, có 

tiêu chuẩn phù hợp theo quy định. 

Mục 2 

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã 

Điều 11. Thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã 

Việc kỷ luật, bãi nhiệm đối với cán bộ cấp xã thực hiện theo quy định của pháp 

luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Trường hợp cán bộ cấp 

xã là đảng viên thì cấp ủy quản lý đảng viên đó xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng theo 

quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền. Sau đó, việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo trình tự như sau: 
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1. Trường hợp cán bộ cấp xã giữ các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, kết 

quả xử lý kỷ luật về Đảng được gửi đến Chủ tịch UBND quận, huyện để theo dõi, quản 

lý theo quy định. 

2. Trường hợp cán bộ cấp xã giữ các chức vụ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, kết quả xử lý kỷ luật về Đảng được gửi đến Chủ tịch 

UBND quận, huyện để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định từ Điều 14 đến Điều17 Quy 

định này. 

3. Trường hợp cán bộ cấp xã giữ các chức vụ trong tổ chức chính trị - xã hội, kết 

quả xử lý kỷ luật về Đảng được gửi đến tổ chức chính trị - xã hội quận, huyện xem xét, 

xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của các tổ chức chính 

trị - xã hội. Kết quả xử lý kỷ luật về Đảng và kết quả xử lý kỷ luật theo Điều lệ tổ chức 

chính trị - xã hội được gửi đến Chủ tịch UBND quận, huyện để theo dõi, quản lý theo 

quy định. 

4. Đối với cán bộ cấp xã đã chuyển công tác mới phát hiện có hành vi vi phạm 

pháp luật mà còn trong thời hiệu quy định thì chủ tịch UBND quận, huyện quản lý cán 

bộ trước đây tiến hành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ, quyết 

định kỷ luật về cơ quan đang quản lý cán bộ này. Nếu cơ quan trước đây đã giải thể, 

sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì những người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao 

hồ sơ để cơ quan đang quản lý cán bộ này thực hiện việc xử lý kỷ luật.  

Điều 12.Các hình thức kỷ luật cán bộ cấp xã 

1. Các hình thức kỷ luật về Đảng hoặc về tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 

theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Ngoài hình thức kỷ luật về Đảng, cán bộ cấp xã giữ các chức vụ: Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND còn bị áp dụng một trong các hình 

thức kỷ luật về mặt Nhà nước như sau: 

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Cách chức; 

d) Bãi nhiệm. 

Điều 13. Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã 

1. Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật chậm nhất 

là 07 (bảy) ngày làm việc trước cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, Hội đồng kỷ luật có từ 

05 (năm) thành viên trở lên, gồm: 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng; 

b) Trưởng Ban Tổ chức Quận, Huyện ủy hoặc Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận, 

Huyện ủy làm Phó Chủ tịch Hội đồng; 

c) Trưởng Phòng Nội vụ quận, huyện làm Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng; 
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d) Các ủy viên khác gồm: Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động quận, huyện; 

đại diện Thường trực Đảng ủy hoặc Thường trực HĐND hoặc UBND cấp xã nơi cán 

bộ cấp xã bị xem xét kỷ luật đang công tác. 

2. Không được cử người có quan hệ gia đình như cha, mẹ, con được pháp luật 

thừa nhận; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; chị, em dâu; anh, em rể hoặc người có liên 

quan đến hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ cấp xã bị xem xét xử lý kỷ luật tham 

gia thành viên Hội đồng kỷ luật. 

3. Các trường hợp không thành lập Hội đồng kỷ luật: 

a) Cán bộ cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật bị phạt tù mà không được hưởng 

án treo; 

b) Cán bộ cấp xã bị xem xét xử lý kỷ luật khi đã có kết luận về hành vi vi phạm 

pháp luật của cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức 

của Ban Chấp hành Trung ương. 

4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật  

a) Hội đồng kỷ luật họp khi có đủ hai phần ba (2/3) thành viên trở lên tham dự, 

trong đó phải có Chủ tịch và Thư ký Hội đồng kỷ luật. Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp 

dụng hình thức kỷ luật thông qua bỏ phiếu kín; 

b) Việc họp Hội đồng kỷ luật phải được lập thành biên bản ghi ý kiến của các 

thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán 

bộ có hành vi vi phạm pháp luật; 

c)  Hội đồng kỷ luật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 14.Tổ chức họp kiểm điểm cán bộ cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật 

1. Chủ tịch UBND cấp xã (hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã khi Chủ tịch UBND 

cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật) tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn 

vị để cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật tự kiểm điểm trước tập thể và nhận hình thức 

kỷ luật, các thành viên dự họp đóng góp ý kiến đối với người vi phạm kỷ luật; đồng 

thời cử một công chức làm thư ký cuộc họp để ghi biên bản.  

2. Cán bộ cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật phải làm bản tự kiểm điểm, trong 

đó có tự nhận hình thức kỷ luật. Trường hợp cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật không 

làm bản kiểm điểm hoặc vắng mặt sau hai lần gửi giấy mời mà không có lý do chính 

đáng, đến lần thứ ba sau khi đã gửi giấy mời mà vẫn vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm 

vẫn được tiến hành.  

3. Nội dung cuộc họp kiểm điểm cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật phải được 

lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp kiểm điểm phải có kiến nghị áp dụng hình thức 

kỷ luật đối với cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, biên bản cuộc họp kiểm điểm được gửi 

đến chủ tịch UBND quận, huyện để xem xét theo thẩm quyền.  

4. Không tổ chức họp kiểm điểm đối với trường hợp không thành lập Hội đồng 

kỷ luật. 
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Điều 15.Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã 

1. Chuẩn bị họp  

a) Chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc trước cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, 

giấy triệu tập họp phải được gửi tới cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật. Cán bộ có 

hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt phải có lý do chính đáng. Trường hợp cán bộ có 

hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt sau hai lần gửi giấy mời thì đến lần thứ ba sau khi 

đã gửi giấy mời, nếu cán bộ đó vẫn vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và 

kiến nghị hình thức kỷ luật; 

b) Hội đồng kỷ luật có thể mời thêm cán bộ hoặc công chức cấp xã nơi cán bộ 

có hành vi vi phạm pháp luật đang công tác và những người liên quan dự họp. Người 

được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật nhưng không 

được bỏ phiếu về hình thức kỷ luật; 

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 

liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật; 

d) Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật gồm có bản tự kiểm điểm, trích 

ngang sơ yếu lý lịch của cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật, biên bản cuộc họp kiểm 

điểm và các tài liệu khác có liên quan.  

2. Trình tự họp  

a) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, giới thiệu thành viên tham dự;  

b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu lý lịch của cán 

bộ có hành vi vi phạm pháp luật và các tài liệu khác có liên quan; 

c) Cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật đọc bản tự kiểm điểm, nếu cán bộ có 

hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt thì Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc thay, nếu cán bộ 

có hành vi vi phạm pháp luật không làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng kỷ luật vẫn 

tiến hành các trình tự thủ tục còn lại của cuộc họp theo quy định tại Khoản này;  

d) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm; 

đ) Thành viên Hội đồng kỷ luật và người tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến;  

e) Cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật phát biểu ý kiến; nếu cán bộ có hành vi 

vi phạm pháp luật không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật tiến hành 

các trình tự còn lại của cuộc họp quy định tại Khoản này;  

g) Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật;  

h) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua biên bản 

cuộc họp;  

i) Biên bản cuộc họp phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và Ủy viên 

kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật.  

3. Trường hợp nhiều cán bộ cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật thì Hội đồng 

kỷ luật họp để tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đối với từng cán bộ.  
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Điều 16.Quyết định kỷ luật cán bộ cấp xã 

1. Trình tự ra quyết định kỷ luật  

a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội 

đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp 

Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi Chủ tịch UBND quận, huyện;  

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến 

nghị của Hội đồng kỷ hoặc bản án, quyết định phạt tù của Tòa án thì Chủ tịch UBND 

quận, huyện ra quyết định kỷ luật hoặc kết luận cán bộ cấp xã không vi phạm pháp 

luật;  

c) Trường hợp có tình tiết phức tạp thì Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định 

kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 2, Điều 80 Luật Cán bộ, công 

chức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

2. Quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời điểm có hiệu lực thi hành. 

3. Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật phải được 

lưu giữ trong hồ sơ cán bộ. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của cán bộ. 

Điều 17.Các quy định khác về xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã 

1. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Điều 80 Luật Cán 

bộ, công chức. 

2. Những trường hợp được miễn trách nhiệm áp dụng các hình thức kỷ luật thực 

hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Cán bộ, công chức. 

3. Việc tạm đình chỉ công tác thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Cán bộ, 

công chức. 

4. Các quy định khác liên quan đến cán bộ cấp xã bị xử lý kỷ luật thực hiện theo 

quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức. 

5. Các vấn đề về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; phục hồi danh dự khi bị oan 

sai; quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật và các vấn đề các liên quan đến cán bộ cấp xã 

được thực hiện theo quy định tại Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 17 và các điều từ Điều 19 đến 

Điều 27 của Nghị định số 114/2003/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ. 

Mục 3 

Quy định về báo cáo, thống kê 

và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã 

Điều 18.Quy định về báo cáo, thống kê 

1. Quy định về chế độ báo cáo thống kê danh sách, tiền lương cán bộ, công chức 

cấp xã 

Ngoài các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm 

quyền, định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 3 của năm sau, Chủ tịch UBND quận, 

huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã thống kê số lượng, chất lượng, danh sách và tiền 

lương cán bộ, công chức cấp xã tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề gửi 
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Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo Biểu mẫu số 2 (ký hiệu là BM02/BNV) 

và Biểu mẫu số 4 (ký hiệu là BM04/BNV) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-

BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

2. Quy định về chế độ báo cáo thống kê kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức cấp xã. 

Định kỳ hàng năm trước ngày 31 tháng 3 của năm sau, Chủ tịch UBND quận, 

huyện chỉ đạo phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo thống kê kết quả 

đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cấp xã của năm trước liền kề theo quy định gửi 

Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 19. Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã 

1. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

cấp xã (hồ sơ gốc) và phân công 01 (một) công chức Văn phòng - Thống kê chịu trách 

nhiệm thực hiện. 

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc lập và 

quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã (lưu trữ bản sao hồ sơ cán bộ, công chức cấp 

xã tại Phòng Nội vụ). 

Chương IV 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN 

Điều 20.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ 

1. Tham mưu, giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện việc 

quản lý cán bộ, công chức cấp xã, cụ thể: 

a) Tham mưu UBND thành phố 

- Quyết định số lượng cụ thể chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo 

quy định của Chính phủ, hướng dẫn Bộ Nội vụ; 

-  Quyết định ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh 

công chức cấp xã. 

b) Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố 

- Quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức; 

Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ và theo phân cấp quản lý cán bộ; 

- Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với 

cán bộ, công chức cấp xã; 

- Chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách 

theo quy định của Chính phủ, của thành phố đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

- Chỉ đạo công tác hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp 

xã. 

 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác: 
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a) Thỏa thuận để Chủ tịch UBND quận, huyện nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức cấp xã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, chương 

trình và tổ chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã;  

c) Hướng dẫn, theo dõi việc tuyển dụng công chức cấp xã; 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức cho cán bộ, công 

chức cấp xã tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chính trị và quản lý nhà nước để đạt chuẩn 

theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này; 

đ) Giúp Chủ tịch UBND thành phố tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất 

lượng cán bộ, công chức cấp xã để báo cáo Bộ Nội vụ; 

e) Thực hiện các nội dung do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phân 

cấp, ủy quyền quyết định: 

- Có ý kiến bằng văn bản trước khi Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết 

định điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã ra ngoài thành phố và từ tỉnh, thành 

phố khác đến thành phố Đà Nẵng; 

- Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 

đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

- Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả giải quyết các công việc được phân cấp, 

ủy quyền với Chủ tịch UBND thành phố định kỳ 06 (sáu) tháng 01 (một) lần (trước 

ngày 15 tháng 5 và 15 tháng 12 hàng năm).  

g) Có ý kiến bằng văn bản trước khi Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định 

thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp đang công tác tại cấp xã 

thuộcđối tượng thu hút nguồn nhân lực của thành phố, học viên Đề án 89; 

h) Phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách cán bộ, công chức cấp xã thành viên 

chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện. 

Điều 21.Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND quận, huyện 

1. Thực hiện theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Khoản 3, Điều 46 Nghị 

định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ và theo phân cấp 

quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận, Huyện ủy. 

2. Quyết định bố trí công chức từ chức danh này sang chức danh khác theo quy 

định tại Khoản 4, Điều 10 Quy định này sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ; 

quyết định điều động, tiếp nhận, bố trí, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 

cấp xã trong số lượng, chức danh được UBND thành phố giao theo quy định. 

3. Hàng năm, rà soát, lập kế hoạch tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng và đăng ký 

cơ quan có thẩm quyền để cử cán bộ, công chức cấp xãtham gia đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, lý luận chính trị và quản lý nhà nước để 

đạt chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này. 
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4. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã tổ chức thực hiện tiền lương, các loại phụ 

cấp và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

5. Quản lý các chức danh hợp đồng lao động đảm nhận chức danh công chức 

cấp xã, đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, học viên Đề án 89 nhưng 

chưa được tuyển dụng công chức. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc nhận xét, đánh giá và phân loại 

cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của UBND thành phố. 

7. Chỉ đạo việc lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã. 

8. Quyết định khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. 

9. Lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức cấp xã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

10. Phê chuẩn kết quả bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch và ủy viên UBND cấp xã. 

11. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

cấp xã, đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, học viên Đền án 89 tại cấp 

xã thuộc quận, huyện. 

12. Quy định cụ thể số lượng từng chức danh công chức tại cấp xã. 

13. Quyết định điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã ra ngoài thành phố 

và từ tỉnh, thành phố khác đến. 

14. Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

15. Quyết định thôi việc; quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với các 

trường hợp đang công tác tại cấp xã thuộcđối tượng thu hút nguồn nhân lực của thành 

phố, học viên Đề án 89.  

Có ý kiến bằng văn bản trước khi UBND cấp xã quyết định chấm dứt hợp đồng 

lao động đối với các trường hợp hợp đồng đảm nhận chức danh công chức cấp xã. 

Điều 22.Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã 

1. Thực hiện theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Khoản 4, Điều 46 Nghị 

định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ và theo phân cấp 

quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, Quận, Huyện ủy, chủ 

tịch UBND quận, huyện.  

2. Tổ chức rà soát, bố trí nhân sự, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, 

công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ để đạt chuẩn theo quy 

định. 

3. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã. 

4. Lập thủ tục đề nghị UBND quận, huyện xem xét trình Giám đốc Sở Nội vụ 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ. 
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5. Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu, thôi việc đối 

với cán bộ, công chức cấp xã. 

6. Thực hiện quản lý hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với 

các trường hợp đảm nhận chức danh công chức nhưng chưa được tuyển dụng trên cơ 

sở đồng ý của Chủ tịch UBND quận, huyện. 

7. Lập thủ tục trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê chuẩn kết quả bầu cử, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên UBND cấp xã. 

8. Quyết định khen thưởng đối với cán bộ, công chức cấp xã theo thẩm quyền. 

9. Giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối 

với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật. 

10. Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã. 

11. Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, 

đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, học viên Đề án 89. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23.Xử lý vi phạm 

Những hành vi vi phạm Quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý theo quy định hiện hành. 

Điều 24. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./. 

  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:53/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2019 
                      

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ một số  Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp 

 và Phát triển nông thôn do BND 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 2882/TTr-SNN ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

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 như sau: 

         

         1.Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 ban hành Quy 

định về quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu vực vùng nước đường thủy 

nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

        2. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 ban hành Quy 

chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng 

       3. Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 về điều chỉnh 

quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

       4. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 

thuộc thành phố Đà Nẵng 

       5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Âu thuyền và 

Cảng cá Thọ Quang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12  năm 2019.  
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      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

        

                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               

                                                                                               CHỦ TỊCH 

                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
  
.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 

T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:54/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  07 tháng 12 năm 2019 
                      

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 

 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí 

từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí  

trên địa thành phố Đà Nẵng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

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

pháp luật  ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 2757/TTr-SNN ngày 16 tháng 10 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 7 năm 2013 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

    

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng12  năm 2019.  

      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 

huyện;;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               

                                                                                               CHỦ TỊCH 

                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
  
.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 

T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 55/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  16 tháng 12 năm 2019 
                      

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do  

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải 

 

 

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 Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4909/TTr-

SGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban 

hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải gồm: 

 

         1. Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 5 năm 2005 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc quản lý xe công nông trên địa thành phố Đà Nẵng 

      

        2.  Chỉ thị số17 /2007/ CT-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh 

vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12  năm 2019.  

      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và  UBND thành phố ; Giám đốc 

các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tổ chức 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                

                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 

                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
  
.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 

T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 56/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2019 
                      

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài  

lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;  

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 

công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 

đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 2904 /TTr-SNN ngày  24 tháng 10 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý tàu cá 

có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ 

trên địa bàn thành phố thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành: 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  30 tháng  12 năm 2019. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 

năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy chế quản lý khai thác, bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 



77 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020  

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị, 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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

 

QUY ĐỊNH 

Phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét  

hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn  

thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 56/2019/QĐ-UBND  

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 

12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng; tổ chức được thành 

lập hợp pháp và có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng hoạt động khai thác thủy sản tại 

vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀU CÁ 

 Điều 3. Quy định về phân cấp quản lý 

1. UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm quản 

lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp 

Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá, cấp Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá và hướng dẫn 

đánh dấu tàu cá; cấp Giấy phép khai thác thủy sản, cấp lại Giấy phép khai thác thủy 

sản, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài 

lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét của các tổ chức, cá nhân tại địa phương mình theo 

đúng quy định. 

2. UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm quản 

lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 của Luật 

Thủy sản 2017. 

 Điều 4. Nội dung công tác quản lý tàu cá được phân cấp 
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1. Tổ chức đăng ký tàu cá, cấp Giấy phép khai thác thủy sản, kiểm tra trang thiết 

bị an toàn tàu cá, Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá theo quy định. 

2. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tàu cá thuộc diện được phân cấp. 

3. Quản lý, giám sát các hoạt động nghề cá trên địa bàn nói chung và hoạt động 

của các tàu cá theo phân cấp nói riêng; các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

4. Thu và quản lý lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Tổ chức việc neo đậu tàu cá được phân cấp theo đúng khu vực quy định. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn 

có liên quan, quán triệt chủ trương của UBND thành phố về quản lý tàu thuyền có chiều 

dài lớn nhất dưới 12 mét và các hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ; 

đồng thời hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

ven bờ. 

2. Tổ chức thực hiện việc phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 

mét theo đúng quy định. 

3. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản  

a) Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) các quận, huyện, UBND các phường, xã: 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh 

vực thủy sản đến Nhân dân; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, thống kê, báo cáo số liệu 

tàu cá cho cán bộ các địa phương; 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá. Định kỳ hàng quý thực hiện việc 

trao đổi số liệu tàu cá với phòng Kinh tế (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

các quận, huyện. 

b) Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát các hoạt 

động nghề cá trên các vùng nước tự nhiên. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp người 

và tàu cá vi phạm quy định pháp luật. 

c) Thực hiện báo cáo tháng, 6 tháng, quý, năm và đột xuất cho Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản theo đúng quy định. 

d) Rà soát, bàn giao hồ sơ tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét về cho các 

quận, huyện quản lý theo đúng quy định. 

đ) Hướng dẫn các quận, huyện thực hiện đăng ký tàu cá, đăng ký lại tàu cá, cấp 

Giấy phép, cấp Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá và hướng dẫn đăng ký thuyền viên cho 

tàu cá được phân cấp.  
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Điều 6. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn 

có liên quan, quán triệt chủ trương của UBND thành phố về quản lý tàu thuyền có chiều 

dài lớn nhất dưới 12 mét và các hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển ven bờ đến 

phường, xã; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tình hình quản lý 

và các hoạt động khai thác ven bờ của tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét 

trên địa bàn. 

2. Tổ chức thực hiện quản lý tàu cá theo phân cấp; tổ chức đăng ký tàu cá, đăng 

ký lại tàu cá, cấp Giấy phép, cấp Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá và hướng dẫn đăng ký 

thuyền viên cho tàu cá được phân cấp theo quy định. 

3. Giao phòng Kinh tế (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện 

chế độ báo cáo tình hình đăng ký tàu cá hàng tháng (vào ngày 20 hàng tháng theo mẫu 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND thành phố (thông qua Chi cục Thủy sản) và các yêu cầu báo cáo đột xuất 

khác. 

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã quản lý chặt chẽ tàu cá có chiều dài 

lớn nhất dưới 12 mét; vận động, hướng dẫn xây dựng và triển khai các mô hình cộng 

đồng quản lý nghề cá. 

5. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về cấp Giấy phép khai thác thủy sản, 

cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận 

xóa đăng ký tàu cá, Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá theo quy định. 

6. Phối hợp cùng các lực lượng chức năng có liên quan (Bộ đội Biên phòng; 

Công an; UBND các phường, xã; Chi cục Thủy sản) thực hiện tuần tra, kiểm soát và 

xử lý theo quy định các hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản tại vùng biển ven bờ 

theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 7. Trách nhiệm của UBND phường, xã 

1. Phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể ở địa phương, các lực lượng chức 

năng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định về quản lý 

tàu cá theo phân cấp không để phát sinh sai quy định. 

2. Định kỳ hàng tháng (vào ngày 15 hàng tháng), tổng hợp, báo cáo số liệu tàu 

cá với phòng Kinh tế (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo mẫu tại Phụ 

lục II kèm theo Quyết định.  

3. Kịp thời thông tin với phòng Kinh tế (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) các trường hợp phát sinh tàu cá sai quy định. 

4. Phối hợp vận động, hướng dẫn xây dựng và triển khai các mô hình cộng đồng 

quản lý nghề cá, Tổ tự quản khai thác hải sản gần bờ. 
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Điều 8. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, các khó khăn, vướng 

mắc, các đơn vị, địa phương, các chủ phương tiện, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND 

thành phố xem xét, quyết định./.         

                                                                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: 57/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  20 tháng 12 năm 2019 
                      

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Quy định một số nội dung  quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập 

Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

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/QH3 ngày 19 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH3 ngày 22 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 

trên mạng. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

1006/TTr-STTTT ngày 08 tháng 11 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham 

gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng 

và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet 

công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
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1. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử chỉ được hoạt động từ 6 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày. 

Điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, 

quán cà phê và các điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

được hoạt động theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm. 

Điều 3. Quy mô diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng 

Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng quy định diện tích tối thiểu của Đô thị loại I quy 

định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 

35, Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP tối thiểu 50m2. 

Điều 4. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

Giao UBND các quận, huyện chủ trì việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và 

cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc địa bàn quản lý. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Trực tiếp giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định này và quy định của pháp luật. 

b) Công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở danh sách các điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn và danh sách 

các trò chơi G1 (trò chơi có tương tác giữa người chơi qua hệ thống máy chủ của doanh 

nghiệp cung cấp trò chơi) đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò 

chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản 

c) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện thanh tra, 

kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt 

động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng theo quy định 

của pháp luật. 

d) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng trên địa bàn thành phố  

đ) Trước ngày 15/12 hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông các nội 

dung theo Mẫu số 14 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

2. Công an thành phố 
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a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan, 

UBND các quận, huyện và các doanh nghiệp viễn thông, Internet tổ chức thực hiện các 

biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ đảm bảo an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm đối 

với hoạt động cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn. 

b) Chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm các quy 

định pháp luật về đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch 

vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho học sinh và đội ngũ cán 

bộ, giáo viên sử dụng các dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng lành mạnh, 

hiệu quả. 

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và trò 

chơi điện tử trên mạng trong trường học. 

c) Chỉ đạo các trường học thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo đúng các quy 

định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng 

trong trường học. 

4. UBND các quận, huyện 

a)Tổ chức cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc địa bàn 

quản lý. 

b) Chỉ đạo Đội liên ngành, Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan chức năng liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại địa phương. 

c) Công khai trên Cổng thông tin điện tử của quận, huyện danh sách các điểm truy 

nhập Internet công cộng, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa 

bàn được cấp và bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng. 

d) Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) về Sở Thông tin và 

Truyền thông  các nội dung theo Mẫu số 14 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 

số27/2018/NĐ-CP để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

5. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 

Định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm,báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông 

danh sách các điểm truy nhập Internet công cộng, gồm: đại lý Internet có ký hợp đồng 

với doanh nghiệp, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2019. 
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2.  Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 

04 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quản lý cung cấp, sử dụng 

dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc gặp khó khăn, vướng 

mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo 

UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 

.    
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:58/2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có 

tính chất lý, hóa giống nhau; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 248/TTr-STC 

ngày 16 tháng 12 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3065/STNMT-

KSTNN ngày 12/9/2019 và Công văn số 3623/STNMT-KSTNN ngày 22/10/2019); Cục 

Thuế thành phố Đà Nẵng (Công văn số 3863/CT-NVDTPC ngày 11/10/2019); Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2784/CT-NVDTPC ngày 17/10/2019); 

Sở Xây dựng (Công văn số 8606/SXD-QLXD ngày 31/10/2019); UBND quận Ngũ 

Hành Sơn (Công văn số 1976/UBND-TCKH ngày 10/9/2019); UBND quận Sơn Trà 

(Công văn số 1887/UBND-TNMT ngày 17/9/2019); UBND quận Thanh Khê (Công 

văn số 1600/UBND-TCKH ngày 17/9/2019); UBND huyện Hòa Vang (Công văn số 

1715/UBND-TCKH ngày 06/9/2019) và Công văn số 4570/STP-XDKTVB ngày 

12/12/2019 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo văn bản; trên cơ sở ý kiến của các 

thành viên UBND thành phố.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

với các nội dung sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
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2. Đối tượng áp dụng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thuế các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

thực hiện, tổ chức công tác quản lý thuế tài nguyên theo đúng quy định tại Thông tư số 

152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư 

số 44/2017/TT-BTC ngày ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/ 2020 và thay thế 

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố, 

Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Cục Trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND 

các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                

 
     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                  CHỦ TỊCH 

               Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục  
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số:58/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng12 năm 2019 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
ĐVT: Đồng 

Mã nhóm, loại tài nguyên 
Tên nhóm, loại tài 

nguyên/ 

 Sản phẩm tài 

nguyên 

Đơn 

vị 

tính 

Giá tính thuế 

tài nguyên Cấp 

1 

Cấp 

2 

Cấp 

3 

Cấp 

4 

Cấp 

5 

Cấp 

6 

I           
KHOÁNG SẢN 

KIM LOẠI 
    

  I4         Vàng     

    I401       Quặng vàng gốc     

      I40107     

Quặng vàng có hàm 

lượng 7≤Au<8 

gram/tấn 

tấn 4.500.000 

      I40108     

Quặng vàng có hàm 

lượng Au≥8 

gram/tấn 

tấn 5.100.000 

    I402       
Vàng kim loại (vàng 

cốm);vàng sa 

khoáng 

kg 750.000.000 

II           
KHOÁNG SẢN 

KHÔNG KIM 

LOẠI 

   

  II1         
Đất khai thác để 

san lấp, xây dựng 

công trình 

m3 60.000 

  II2         Đá, sỏi    

    II201       Sỏi    

      II20102     
Các loại cuội, sỏi, 

sạn khác 
m3 204.000 

    II202       Đá xây dựng    

      II20203     
Đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường 
   

        II2020301   

Đá sau nổ mìn, đá xô 

bồ (khoáng sản khai 

thác) 

m3 100.000 

        II2020302   Đá hộc và đá base m3 110.000 

        II2020303   Đá cấp phối m3  

          
II2020303

01 

 - Đá cấp phối Dmax 

25 
m3 145.000 

          
II2020303

02 

 - Đá cấp phối Dmax 

37,5 
m3 140.000 

        II2020304   Đá dăm các loại m3  
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II2020304

01 
 - Đá 0,5x1 m3 168.000 

          
II2020304

02 
 - Đá 1x2 m3 227.000 

          
II2020304

03 
 - Đá 2x4 m3 182.000 

          
II2020304

04 
 - Đá 4x6 m3 214.000 

          
II2020304

05 
 - Đá 0,5x2 m3 240.000 

          
II2020304

06 
 - Đá 0,5x16 m3 240.000 

          
II2020304

07 
 - Đá 1x1,5 m3 240.000 

          
II2020304

08 
 - Đá 1x1,9 m3 240.000 

          
II2020304

09 
 - Đá 1x15 m3 240.000 

          
II2020304

10 
 - Đá 2x3 m3 240.000 

        II2020305   Đá lô ca m3 140.000 

        II2020306   
Đá chẻ, đá bazan 

dạng cột 
m3 300.000 

  II5         Cát    

    II501       
Cát san lấp (bao 

gồm cả cát nhiễm 

mặn) 

m3 70.000 

    II502       Cát xây dựng    

      II50201     
Cát đen dùng trong 

xây dựng 
m3 100.000 

      II50202     
Cát vàng dùng trong 

xây dựng 
m3 300.000 

    II503       

Cát vàng sản xuất 

công nghiệp 

(khoáng sản khai 

thác) 

m3 110.000 

  II6         
Cát làm thủy tinh 

(cát trắng) 
m3 350.000 

  II7         
Đất làm gạch (sét 

làm gạch, ngói) 
m3 119.000 

  II8         Đá Granite    

    II806       

Đá granite, gabro, 

diorit khai thác 

(không đồng nhất về 

màu sắc, độ hạt, độ 

thu hồi) 

m3 800.000 

  II11         

Cao lanh (Kao-

lin/đất sét trắng/đất 

sét trầm tích; 

Quặng Felspat làm 

nguyên liệu gốm sứ) 
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    II1101       
Cao lanh (khoáng 

sản khai thác, chưa 

rây) 

tấn 210.000 

    II1102       Cao lanh dưới rây tấn 560.000 

  II12         
Mica, thạch anh kỹ 

thuật 
   

    II1202       Thạch anh kỹ thuật    

      II120201     Thạch anh kỹ thuật tấn 250.000 

      II120202     Thạch anh bột tấn 1.050.000 

      II120203     Thạch anh hạt tấn 1.500.000 

  II24         
Khoáng sản không 

kim loại khác 
   

    II2405       Quặng Tacl (Tale)    

      II240501     Quặng Tacl khai thác tấn 630.000 

      II240502     Bột Tacl tấn 1.120.000 

III           
SẢN PHẨM RỪNG 

TỰ NHIÊN 
   

  III1         Gỗ nhóm I    

    III101       Cẩm lai, lát    

      III10101     D<25cm m3 10.500.000 

      III10102     25cm≤D<50cm m3 21.300.000 

      III10103     D≥50 cm m3 31.200.000 

    III102       Cẩm liên (cà gần) m3 5.110.000 

    III103       
Dáng hương (giáng 

hương) 
m3 20.000.000 

    III104       Du sam m3 18.000.000 

    III105       Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)    

      III10501     D<25cm m3 5.200.000 

      III10502     25cm≤D<50cm m3 19.600.000 

      III10503     D≥50 cm m3 28.200.000 

  
  III106       Gụ    

    III10601     D<25cm m3 4.800.000 

      III10602     25cm≤D<50cm m3 10.200.000 

      III10603     D≥50 cm m3 13.300.000 

    III107       Gụ mật (Gõ mật)    

      III10701     D<25cm m3 3.300.000 

      III10702     25cm≤D<50cm m3 6.500.000 

      III10703     D≥50 cm m3 11.500.000 

    III108       Hoàng đàn m3 35.000.000 
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    III109       
Huê mộc, Sưa (Trắc 

thối/Huỳnh đàn đỏ) 
m3 2.800.000.000 

    III110       Huỳnh đường m3 7.000.000 

    III111       Hương    

      III11101     D<25cm m3 5.600.000 

      III11102     25cm≤D<50cm m3 13.900.000 

      III11103     D≥50 cm m3 21.400.000 

    III112       Hương tía m3 14.000.000 

    III113       Lát m3 9.500.000 

    III114       Mun m3 15.000.000 

    II1115       Muồng đen m3 4.620.000 

    III116       Pơ mu    

      III11601     D<25cm m3 6.552.000 

      III11602     25cm≤D<50cm m3 12.600.000 

      III11603     D≥50 cm m3 18.000.000 

    III117       Sơn huyết m3 7.000.000 

    III118       Trai m3 7.700.000 

    III119       Trắc    

      III11901     D≤25cm m3 7.300.000 

      III11902     25cm≤D<35cm m3 12.400.000 

      III11903     35cm≤D<50cm m3 21.600.000 

      III11904     50cm≤D<65cm m3 51.730.000 

      III11905     D≥65cm m3 128.600.000 

    III120       Các loại khác    

      III12001     D<25cm m3 4.200.000 

      III12002     25cm≤D<35cm m3 7.600.000 

      III12003     35cm≤D<50cm m3 10.600.000 

      III12004     D≥50 cm m3 16.300.000 

  III2         Gỗ nhóm II    

    III201       Cẩm xe m3 6.400.000 

    III202       Đinh (đinh hương)    

      III20201     D<25cm m3 7.600.000 

      III20202     25cm≤D<50cm m3 11.400.000 

      I1I20203     D≥50 cm m3 13.000.000 

    III203       Lim xanh    

      III20301     D<25cm m3 6.700.000 
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      III20302     25cm≤D<50cm m3 10.800.000 

      III20303     D≥50 cm m3 14.000.000 

    III204       Nghiến    

      III20401     D<25cm m3 3.800.000 

      III20402     25cm≤D<50cm m3 7.500.000 

      III20403     D≥50 cm m3 10.200.000 

    III205       Kiền kiền    

      III20501     D<25cm m3 4.200.000 

      III20502     25cm≤D<50cm m3 7.300.000 

      III20503     D≥50 cm m3 13.300.000 

    III206       Da đá m3 4.550.000 

    III207       Sao xanh m3 5.500.000 

    III208       Sến m3 7.600.000 

    III209       Sến mật m3 5.500.000 

    III210       Sến mủ m3 3.700.000 

    III211       Táu mật m3 7.800.000 

    III212       Trai ly m3 11.500.000 

    III213       Xoay    

      III21301     D<25cm m3 3.100.000 

      III21302     25cm≤D<50cm m3 4.500.000 

      III21303     D≥50 cm m3 6.500.000 

    III214       Các loại khác    

      III21401     D<25cm m3 3.400.000 

      III21402     25cm≤D<50cm m3 6.300.000 

      III21403     D≥50 cm m3 10.500.000 

  III3         Gỗ nhóm III    

    III301       Bằng lăng m3 3.800.000 

    III302       Cà chắc (cà chí)    

      III30201     D<25cm m3 2.700.000 

      III30202     25cm≤D<50cm m3 3.800.000 

      III30203     D≥50 cm m3 4.200.000 

    III303       Cà ổi m3 5.000.000 

    III304       Chò chỉ    

      III30401     D<25cm m3 2.900.000 

      III30402     25cm≤D<50cm m3 4.100.000 
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      III30403     D≥50 cm m3 9.000.000 

    III305       Chò chai m3 5.000.000 

    III306       
Chua khét, trường 

chua 
m3 5.400.000 

    III307       Dạ hương m3 6.000.000 

    III308       Giỗi    

      III30801     D<25cm m3 6.300.000 

      III30802     25cm≤D<50cm m3 9.100.000 

      III30803     D≥50 cm m3 13.000.000 

    III309       Dầu gió m3 4.000.000 

    III310       Huỳnh m3 5.000.000 

    III311       Re mit m3 4.300.000 

    III312       Re hương m3 4.500.000 

    III313       Săng lẻ m3 6.000.000 

    III314       Sao đen m3 4.300.000 

    III315       Sao cát m3 3.500.000 

    III316       Trường mật m3 5.000.000 

    III317       Trường chua m3 5.000.000 

    III318       Vên vên m3 4.000.000 

    III319       Các loại khác    

      III31901     D<25cm m3 1.700.000 

      III31902     25cm≤D<35cm m3 3.300.000 

      III31903     35cm≤D<50cm m3 5.600.000 

      III31904     D≥50 cm m3 7.700.000 

  III4         Gỗ nhóm IV    

    III401       Bô bô    

      III40101     Chiều dài <2m m3 1.600.000 

      III40102     Chiều dài ≥2m m3 2.800.000 

    III402       Chặc khế m3 3.500.000 

    III403       Cóc đá m3 2.100.000 

    III404       Dầu các loại m3 3.000.000 

    III405       Re (De) m3 6.000.000 

    III406       Gội tía m3 6.000.000 

    III407       Mỡ m3 1.100.000 

    III408       Sến bo bo m3 3.000.000 

    III409       Lim sừng m3 3.000.000 
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    III410       Thông m3 2.500.000 

    III411       Thông lông gà m3 4.500.000 

    III412       Thông ba lá m3 2.900.000 

    III413       Thông nàng    

      III41301     D<35cm m3 1.800.000 

      III41302     D≥35cm m3 3.500.000 

    III414       Vàng tâm m3 6.000.000 

    III415       Các loại khác    

      III41501     D<25cm m3 1.300.000 

      III41502     25cm≤D<35cm m3 2.500.000 

      III4I503     35cm≤D<50cm m3 3.900.000 

      III41504     D≥50 cm m3 5.200.000 

  III5         
Gỗ nhóm V, VI, 

VII, VIII và các loại 

gỗ khác 

   

    III501       Gỗ nhóm V    

      III50101     Chò xanh m3 5.000.000 

      III50102     Chò xót m3 2.300.000 

      III50103     Dải ngựa m3 3.400.000 

      III50104     Dầu m3 3.800.000 

  
    III50105     Dầu đỏ m3 3.400.000 

    III50106     Dầu đồng m3 3.200.000 

      III50107     Dầu nước m3 3.000.000 

      III50108     Lim vang (lim xẹt) m3 4.500.000 

      III50109     
Muồng (Muồng cánh 

dán) 
m3 1.900.000 

      III50110     Sa mộc m3 4.500.000 

      III50111     Sau sau (Táu hậu) m3 700.000 

      III50112     Thông hai lá m3 3.000.000 

      III50113     Các loại khác    

        III5011301   D<25cm m3 1.260.000 

        III5011302   25cm≤D<50cm m3 2.500.000 

        III5011303   D≥50cm m3 4.400.000 

    III502       Gỗ nhóm VI    

      III50201     Bạch đàn m3 2.000.000 

      III50202     Cáng lò m3 3.000.000 

      III50203     Chò m3 3.200.000 
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      III50204     Chò nâu m3 4.000.000 

      III50205     Keo m3 2.000.000 

      III50206     Kháo vàng m3 2.200.000 

      III50207     Mận rừng m3 1.900.000 

      III50208     Phay m3 1.900.000 

      III50209     Trám hồng m3 2.400.000 

      III50210     Xoan đào m3 3.100.000 

      III50211     Sấu m3 8.820.000 

      III50212     Các loại khác    

        III5021201   D<25cm m3 910.000 

        III5021202   25cm≤D<50cm m3 2.000.000 

        III5021203   D≥50cm m3 3.500.000 

    III503       Gỗ nhóm VII    

      III50301     Gáo vàng m3 2.100.000 

      III50302     Lồng mức m3 2.800.000 

      III50303     
Mò cua (Mù 

cua/Sữa) 
m3 2.100.000 

      III50304     Trám trắng m3 2.300.000 

      III50305     Vang trứng m3 2.800.000 

      III50306     Xoăn m3 1.400.000 

      III50307     Các loại khác    

        III5021203   D<25cm m3 1.000.000 

        III5021203   25cm≤D<50cm m3 2.000.000 

        III5021203   D≥50cm m3 3.500.000 

    III504       Gỗ nhóm VIII    

      III50401     Bồ đề m3 1.100.000 

      III50402     Bộp (đa xanh) m3 4.100.000 

      III50403     Trụ mỏ m3 840.000 

      III50404     Các loại khác    

        III5040401   D<25cm m3 800.000 

        III5040402   D≥25cm m3 1.960.000 

    III505       Các loại gỗ khác m3  

  III6         Cành, ngọn, gốc, rễ    

    III601       Cành, ngọn m3 

bằng 10% giá 

bán gỗ tương 

ứng 
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    III602       Gốc, rễ m3 

bằng 30% giá 

bán gỗ tương 

ứng 

  III7         Củi 

Ste 

(1 

Ste 

=0,7 

m3) 

490.000 

  III8         
Tre, trúc, nứa, mai, 

giang, tranh, vầu, lồ 

ô 

   

    III801       Tre    

      1II80101     D<5cm cây 7.700 

      III80102     5cm≤D<6cm cây 12.600 

      III80103     6cm≤D<10cm cây 21.000 

      III80104     D≥10 cm cây 30.000 

    III802       Trúc cây 7.000 

    III803       Nứa    

      III80301     D<7cm cây 2.800 

      III80302     D≥7cm cây 5.600 

    III804       Mai    

      III80401     D<6cm cây 12.600 

      III80402     6cm≤D<10cm cây 21.000 

      III80403     D≥10 cm cây 30.000 

    III805       Vầu    

      III80501     D<6cm cây 7.700 

      III80502     6cm≤D<10cm cây 14.700 

      III80503     D≥10 cm cây 21.000 

    III806       Tranh cây  

    III807       Giang cây  

      III80701     D<6cm cây 4.200 

      III80702     6cm≤D<10cm cây 7.000 

      1II80703     D≥10 cm cây 12.600 

    III808       Lồ ô    

      III80801     D<6cm cây 5.600 

      III80802     6cm≤D<10cm cây 10.500 

      III80803     D≥10 cm cây 15.000 

  III9         
Trầm hương, kỳ 

nam 
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    III901       Trầm hương    

      III90101     loại 1 kg 350.000.000 

      III90102     loại 2 kg 70.000.000 

      III90103     Loại 3 kg 14.000.000 

            Kỳ nam    

      III90201     Loại 1 kg 770.000.000 

      III90202     Loại 2 kg 539.000.000 

  III10         
Hồi, quế, sa nhân, 

thảo quả 
   

    III1001       Hồi    

      III100101     Tươi kg 56.000 

      III110102     Khô kg 80.000 

            Quế    

      III100201     Tươi kg 25.000 

      III100202     Khô kg 90.000 

            Sa nhân    

      III100301     Tươi kg 105.000 

      III100302     Khô kg 210.000 

            Thảo quả    

      III100401     Tươi kg 84.000 

      III100402     Khô kg 280.000 

V           
NƯỚC THIÊN 

NHIÊN 
   

  V1         

Nước khoáng thiên 

nhiên, nước nóng 

thiên nhiên, nước 

thiên nhiên tinh lọc 

đóng chai, đóng hộp 

   

    V101       

Nước khoáng thiên 

nhiên, nước nóng 

thiên nhiên đóng 

chai, đóng hộp 

   

      V10101     

Nước khoáng thiên 

nhiên, nước nóng 

thiên nhiên dùng để 

đóng chai, đóng hộp 

chất lượng trung 

bình (so với tiêu 

chuẩn đóng chai phải 

lọc bỏ một số hợp 

chất để hợp quy với 

Bộ Y tế) 

m3 300.000 
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      V10102     

Nước khoáng thiên 

nhiên, nước nóng 

thiên nhiên dùng để 

đóng chai, đóng hộp 

chất lượng cao (lọc, 

khử vi khuẩn, vi 

sinh, không phải lọc 

một số hợp chất vô 

cơ) 

m3 450.000 

      V10104     

Nước khoáng thiên 

nhiên dùng để ngâm, 

tắm, trị bệnh, dịch vụ 

du lịch... 

m3 26.000 

    V102       
Nước thiên nhiên 

tinh lọc đóng chai, 

đóng hộp 

   

      V10201     

Nước thiên nhiên 

tinh lọc đóng chai, 

đóng hộp 

m3 150.000 

      V10202     

Nước thiên nhiên 

tinh lọc đóng chai, 

đóng hộp 

m3 500.000 

  V2         

Nước thiên nhiên 

dùng cho sản xuất 

kinh doanh nước 

sạch 

   

    V201       Nước mặt m3 5.000 

    V202       
Nước dưới đất 

(nước ngầm) 
m3 6.000 

  V3         
Nước thiên nhiên 

dùng cho mục đích 

khác 

   

    V301       

Nước thiên nhiên 

dùng cho sản xuất 

rượu, bia, nước giải 

khát, nước đá 

m3 70.000 

    V302       
Nước thiên nhiên 

dùng cho khai 

khoáng 

m3 40.000 

    V303       

Nước thiên nhiên 

dùng mục đích khác 

(làm mát, vệ sinh 

công nghiệp, xây 

dựng, dùng cho sản 

xuất, chế biến thủy 

sản, hải sản, nông 

sản...) 

m3 5.000 
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VĂN BẢN KHÁC 

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:263/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 
 

 

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 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

 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 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 và hướng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

 Xét Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 

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 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân thành phố; 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 2020 
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1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 30.935.000 

triệu đồng, gồm: 

a) Thu nội địa       : 26.835.000 triệu đồng; 

 b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu    :   4.100.000 triệu đồng. 

 2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân 

sách và thu chuyển nguồn): 28.532.614 triệu đồng, gồm: 

  a) Ngân sách thành phố       : 22.312.901 triệu đồng; 

 b) Ngân sách quận, huyện và phường, xã    :  6.219.713 triệu đồng. 

 Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 

1. Thông qua các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách địa phương theo Báo cáo số 

306/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

trong đó: 

a) Đảm bảo phân bổ đủ quỹ tiền lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. 

Đối với cơ quan, đơn vị còn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương thì sử dụng để đảm 

bảo phần chênh lệch tăng thêm từ lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng lên 1.490.000 

đồng/tháng, phần còn lại do ngân sách đảm bảo. 

b) Việc phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực sự nghiệp được thực hiện theo 

nguyên tắc NSNN giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công đối với 

các khoản chi đã được kết cấu vào phí, thu khác và giá dịch vụ theo lộ trình điều chỉnh 

giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công.  

c) Đối với mức phân bổ dự toán chi hoạt động giảng dạy và học tập năm 2020 cho 

các cho các cơ sở giáo dục có học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật trên 

địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Hòa Vang chủ động căn cứ Nghị quyết 

số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố để cân đối, 

tăng mức phân bổ từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục tập trung tại Sở và phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện để tạo điều kiện tốt hơn cho công tác giảng dạy các đối tượng khó 

khăn nêu trên. 

d) Đối với kinh phí hỗ trợ công tác dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy trên địa 

bàn thành phố: Vấn đề này, UBND thành phố đã có Tờ trình số 8147/TTr-UBND ngày 

03/12/2019 về việc chưa trình Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ công tác dự phòng 

nghiện và tái nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Kỳ họp cuối năm 2019 

để thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng chính sách tổng thể trước khi trình HĐND thành 

phố. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố sớm rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các 

chính sách trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn ma túy để xây dựng chính sách tổng thể 

trình HĐND thành phố xem xét, quyết định trong năm 2020. 

đ) Riêng đối với nguồn kinh phí thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 từ nguồn chi sự nghiệp khác: Thống nhất phân bổ tổng nguồn vào dự toán chi 

năm 2020, tuy nhiên chưa thống nhất phân bổ vốn chi tiết cho từng Đề án; đề nghị 

UBND thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, đánh giá lại sự cần thiết, hiệu quả 
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của từng đề án cụ thể để phân bổ theo đúng quy định, tránh trùng lắp nhiệm vụ chuyên 

môn, báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm 2020.  

3. Thông qua phương án cân đối, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: 

29.129.714 triệu đồng, gồm: 

a) Chi ngân sách thành phố: 22.910.001 triệu đồng, gồm:  

- Chi đầu tư phát triển      :  14.087.060 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên      :    4.048.031 triệu đồng. 

(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 659.257 triệu đồng; chi 

sự nghiệp khoa học và công nghệ 52.945 triệu đồng). 

- Chi trả lãi, phí các khoản chính quyền địa phương vay:  35.600 triệu đồng. 

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính     :     200.000 triệu đồng. 

- Dự phòng ngân sách       :     532.086 triệu đồng. 

- Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương     :   2.224.222 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu   :              870 triệu đồng. 

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới :  1.782.132 triệu đồng. 

 b) Chi ngân sách quận, huyện: 6.219.713 triệu đồng, gồm:  

- Chi đầu tư phát triển theo phân cấp     :     551.242 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên       :  4.384.135 triệu đồng. 

 (Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.498.384 triệu đồng; 

chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.200 triệu đồng). 

- Dự phòng ngân sách quận, huyện :  120.090 triệu đồng. 

- Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương      :  1.164.246 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 2020 là 597.100 triệu đồng. 

2. Thống nhất kế hoạch chi trả nợ vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 

khi đến hạn năm 2020 là 23.900 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 

trước chuyển sang. 

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 2020 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. 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 
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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”; 

3. 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, đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng; 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.  

4. 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. 

5. 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; thực hiện 

công khai, minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Ngân sách, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong 

phạm vi, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX, kỳ họp thứ 12 

thông qua ngày 12 tháng 12 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: 264/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12 năm 2019 

 
 

   NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 
 

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 Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Xét Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch năm 

2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý 

kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau: 

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020: 14.339,302 tỷ đồng 

a) Vốn trong nước: 12.973,202 tỷ đồng, gồm các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung: 

+ Ngân sách thành phố: 

+ Ngân sách quận, huyện: 

3.285,592 tỷ đồng 

2.863,836 tỷ đồng 

421,756 tỷ đồng 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 

+ Ngân sách thành phố: 

+ Ngân sách huyện Hòa Vang để chi đầu tư Chương 

trình Nông thôn mới 

2.500,000 tỷ đồng 

2.370,514 tỷ đồng 

129,486 tỷ đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:    175,000 tỷ đồng 

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu 323,000 tỷ đồng 
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- Nguồn khác, nguồn tăng thu tiết kiệm chi các năm 

trước chuyển sang: 

      6.689,610 tỷ đồng 

b) Vốn nước ngoài (ODA): 1.366,100 tỷ đồng, gồm các nguồn sau (dự kiến): 

- Vốn Trung ương hỗ trợ: 

(trong đó: Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu 

và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020) 

769,000 tỷ đồng 

185,704 tỷ đồng 

 

- Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài: 

(Nguồn bội chi ngân sách địa phương) 

597,100 tỷ đồng 

2. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2020 

Quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu 

tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

25/6/2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4538/BKHĐT-

TH ngày 30/7/2019 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020, trong đó: ưu tiên 

bố trí vốn đối với các công trình trọng điểm, động lực; các công trình an sinh xã hội, môi 

trường, xử lý các vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố; bố trí đủ vốn thanh quyết toán 

đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; đảm bảo bố trí đủ vốn cho các 

dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt 

và các dự án khởi công mới, cụ thể: 

a) Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của Lãnh đạo 

thành phố; hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà 

Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam. 

b) Bố trí đủ vốn đầu tư phân cấp giao Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phân bổ 

chi tiết danh mục công trình theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 

(tăng 10% so với năm 2019). 

c) Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước 

ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các Hiệp 

định đã ký kết.  

d) Tập trung vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm mang tính động 

lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND thông qua 

theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019 đảm bảo đủ nguồn lực để triển khai thực hiện.   

e) Đối với các công trình hoàn thành trong năm 2019: bố trí số vốn còn lại cho 

các công trình để thanh quyết toán trong năm 2020. 

g) Đối với công trình chuyển tiếp: Tập trung vốn cho các công trình cần đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư; các 

công trình trường học, văn hóa trọng điểm theo chỉ đạo của Thành ủy; các công trình 

y tế; xử lý ngập úng, khớp nối hệ thống xử lý thoát nước, các công trình phục vụ nhu 
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cầu dân sinh; xử lý thoát nước, ô nhiễm môi trường, các công trình chống ùn tắc giao 

thông trọng điểm… 

h) Đối với công trình mới trong năm 2020:  

- Bố trí vốn cho các công trình đã được phê duyệt Dự án/Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đến ngày 31/10/2019.   

- Thống nhất bố trí kế hoạch vốn cho một số công trình động lực, trọng điểm; 

các công trình cấp bách, cấp thiết cần triển khai thực hiện để xử lý: ô nhiễm môi trường, 

ngập úng, ùn tắc giao thông; các công trình phòng chống thiên tai; các công trình phục 

vụ an sinh xã hội… được phê duyệt Dự án/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư sau 

ngày 31/10/2019. 

i) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương: bố trí vốn 

ngân sách thành phố để triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung 

ương có trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đang thực hiện 

các thủ tục để bố trí vốn dự kiến trong nguồn 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách Trung ương tại địa phương; nguồn 10% dự 

phòng chung của cả nước và các nguồn khác. Sau khi ngân sách trung ương bố trí 

nguồn vốn cho các dự án theo quy định sẽ hoàn trả lại cho ngân sách thành phố. 

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 là 14.339,302 tỷ đồng, trong 

đó: 

- Vốn trong nước là 12.973,202 tỷ đồng; 

- Vốn nước ngoài là 1.366,1 tỷ đồng. 

Danh mục chi tiết các dự án: kèm theo Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 29 tháng 

11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư 

công năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. Trong đó lưu ý: 

+ Đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự 

án: Thống nhất chủ trương bố trí vốn để lập thiết kế dự toán, lựa chọn nhà thầu, đề 

nghị UBND thành phố khẩn trương phê duyệt dự án theo quy định.  

+ Đối với các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ 

trương (tính đến ngày thông qua Nghị quyết này): Chưa xem xét bố trí kế hoạch vốn, 

đồng thời chuyển sang danh mục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Giao UBND thành phố 

chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm định chủ trương đầu 

tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư, phê duyệt dự án trước khi đề xuất bố trí vốn thực hiện. 

4. Một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư 

xây dựng cơ bản và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 

- Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2020 và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành. 
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- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực 

lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng 

thuế, thu khai thác quỹ đất để đảm bảo các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Tăng cường công tác thẩm định giá đất, đấu giá thu tiền giao quyền sử dụng 

đất; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là đối với các dự án, khu đất 

đã có mặt bằng, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp theo 

quy định.    

- Tiếp tục huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 

34-CTr/TU ngày 07/01/2014 và Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Thành 

ủy Đà Nẵng và chuyển đổi sang các mô hình đầu tư mới (xã hội hóa, PPP…). 

- Triển khai xây dựng, lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn và danh mục các công 

trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Nghị quyết số 43/NQ-TW 

của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; đảm bảo công tác chuẩn bị 

đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch vốn và hoàn thiện các cơ chế, chính 

sách về đầu tư công của thành phố theo quy định mới tại Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Chủ động trong cân đối nguồn lực thực hiện các dự án mới và hoàn thành các 

dự án dỡ dang, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Lưu ý, việc cân 

đối nguồn vốn để quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực 

hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải đảm bảo quy định tại 

Khoản 2, Điều 89, Luật Đầu tư công sửa đổi 2019.  

- Đối với nguồn vốn phân cấp cho các quận, huyện, các địa phương thực hiện 

phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công. 

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình không có khả năng giải ngân 

hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung kế hoạch vốn vốn đền bù giải tỏa, cho các công 

trình thanh, quyết toán, các công trình có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhất là các công 

trình trọng điểm, động lực. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc thúc đẩy 

giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Yêu cầu các chủ đầu tư, 

các đơn vị điều hành dự án phải cam kết tiến độ giải ngân vốn đã bố trí ngay từ đầu năm. 

Thực hiện rà soát, đánh giá tiến độ định kỳ, xác định trách nhiệm, có chế tài xử lý cụ thể 

nếu để xảy ra thất thoát, chất lượng kém, chậm tiến độ.  

- Tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong theo dõi, đồng hành 

với các cấp chính quyền trong công tác vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng… 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.  

- Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để tổng hợp trình HĐND thành phố 

kịp thời tổ chức các kỳ họp để thông qua chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư 



107 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020  

 

công sửa đổi, làm cơ sở thực hiện các bước thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo nhằm đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

5. Về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các 

dự án đầu tư có sử dụng đất theo đề nghị của UBND thành phố tại Báo cáo số 302/BC-

UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019. 

a) Về Danh mục dự án PPP: Đề nghị UBND thành phố căn cứ Nghị định 

63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư để lập các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP 

theo quy định.  

b) Về Danh mục dự án đấu thầu dự án có sử dụng đất: Đề nghị Chủ tịch UBND 

thành phố căn cứ Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét phê duyệt theo 

thẩm quyền trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt; Quy hoạch phân khu hoặc 

quy hoạch chi tiết (nếu có). 

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 thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./. 

 
 

  
  CHỦ TỊCH           

      Nguyễn Nho Trung          
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số 

điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

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 Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

 Xét Tờ trình số 8073/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 

vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 

12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số 

điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 của thành phố Đà Nẵng như sau:  

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016-2020 tại Điều 1 Nghị Quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 

năm 2018 là 43.494,034 tỷ đồng, gồm: 

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016-2020 là 37.560,290 

tỷ đồng, gồm các nguồn sau: 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 265 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12 năm 2019 
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- Nguồn ngân sách tập trung:              13.724,944 tỷ đồng  

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:     10.873,550 tỷ đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:                        779,118 tỷ đồng 

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:     2.537,758 tỷ đồng 

(Đã bao gồm số hỗ trợ các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017) 

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:        685,000 tỷ đồng  

- Nguồn khác:                  8.959,920 tỷ đồng 

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 là:  5.933,744 tỷ đồng 

- Nguồn Trung ương hỗ trợ:       3.688,944 tỷ đồng 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương:        2.244,800 tỷ đồng 

(Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài)  

2. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 là 43.494,034 tỷ đồng tại Điều 1 Nghị quyết số 208/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018, gồm: 

a) Kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 

2020 là 37.560,290 tỷ đồng, gồm: 

- Các khoản trả nợ và hỗ trợ:          400,083 tỷ đồng 

- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (Đã bao gồm 

số hỗ trợ các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC):            2.537,758 tỷ đồng 

- Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:                  685,000 tỷ đồng 

- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTP:           33.937,449 tỷ đồng 

+ Chi phân cấp cho các quận, huyện:               1.911,963 tỷ đồng 

+ Chi cho các công trình thành phố quản lý:            32.025,486 tỷ đồng 

b) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 là 5.933,744 tỷ đồng. 

(Danh mục chi tiết theo Tờ trình số 8073/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà 

Nẵng. Trong đó lưu ý, tiếp thu kết luận của HĐND thành phố tại Nghị quyết số 264/NQ-

HĐND ngày 12/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020, để hoàn chỉnh kế hoạch 

trung hạn 2016-2020 cho phù hợp) 

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. 
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 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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khoá IX, nhiệm 

kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

 

 

                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: 266 /NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 

và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành 

phố về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển 

khai trong giai đoạn 2016 - 2020  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12 
 

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

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Xét Tờ trình số 8060/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự 

án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 

đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 và 

Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành 

phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 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. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2018 và Điều 1 Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án trọng điểm, 

mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 và các 

giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện như sau:  

1. Bổ sung 03 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố 

- Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi (từ 600 giường lên 1.000 giường); 

- Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2 (Hòa Quý), gồm: 

+ Trung tâm huyết học (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý); 

+ Trung tâm Y học nhiệt đới 600 giường (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý); 

+ Trung tâm Lão khoa (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý); 

+ Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đà Nẵng (Hòa Quý). 
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- Đầu tư các Bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố (Bãi đỗ xe tại số 255 Phan Chu 

Trinh - giai đoạn 2; Bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng; Bãi đỗ xe tại khu đất số 172 đường 

Nguyễn Chí Thanh; Bãi đỗ xe số 10 đường Lý Thường Kiệt và khu đất A2 Nguyễn 

Văn Linh; Bãi đỗ xe tại số 51A Lý Tự Trọng; Bãi đỗ xe khu đất HC12 (đầu cầu Nguyễn 

Văn Trỗi); Bãi đỗ xe tại khu đất phía Đông Nam nút giao thông đường Phạm Văn Đồng 

- Ngô Quyền; Bãi đỗ xe tại khu đất A1.1 (nút Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền); Bãi đỗ 

xe  tại khu đất A1.2 (nút Dương Đình Nghệ - Ngô Quyền); Bãi đỗ xe tại khu đất A16 

(đường Võ Văn Kiệt đi vào); Bãi đỗ xe tại khu đất nút giao Võ Nguyên Giáp - Phan 

Tứ và khu đất phía Tây Võ Nguyên Giáp, tại nút giao đường Bê tông xi măng và đường 

Hồ Xuân Hương; Bãi đậu xe ngầm kết hợp công viên cây xanh, trường mẫu giáo thuộc 

khu dân cư phía Đông Xưởng 38 và 387...). 

2. Thống nhất tiến độ, mục tiêu triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, mang 

tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 (theo phụ lục 01 đính 

kèm). 

3. Chưa thống nhất đưa ra khỏi danh mục dự án công trình trọng điểm động lực 

giai đoạn 2016-2020 đối với 08 dự án và 04 dự án thành phần; đề nghị tiếp tục nghiên 

cứu theo hướng kéo dài thời gian sang giai đoạn sau để tiếp tục nghiên cứu triển khai 

thực hiện (theo phụ lục 02 đính kèm), báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp 

cuối năm 2020.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 

biểu quyết thông qua; 

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2018 và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn 

hiệu lực thi hành. 

Điều 3. 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. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./. 

 

     CHỦ TỊCH          

Nguyễn Nho Trung          
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    Phụ lục 01 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, ĐỘNG LỰC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 266 /NQ-HĐND ngày 12  tháng  12  năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

     

TT Danh mục dự án  

Chủ đầu 

tư/Quản lý dự 

án, đơn vị 

theo dõi, thực 

hiện chuẩn bị 

đầu tư 

Đơn vị thực hiện đền 

bù giải tỏa 

Mục tiêu triển khai thực hiện 

giai đoạn 2016 - 2020 

  TỔNG SỐ (A+B+C) 68 dự án      

A 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 

THÀNH PHỐ VÀ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ 

MỤC TIÊU (I+II) 

49 dự án      

I 

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ 

QUYẾT CỦA HĐND (NQ 164/NQ-HĐND và NQ 

252/NQ-HĐND) 

46 dự án     

1 Khu công nghệ cao Đà Nẵng 

BQL Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng/Ban 

QLDA ĐTXD 

Khu công nghệ 

cao 

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành bàn giao các giai 

đoạn 1, 2, 3 trong năm 2020. 
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2 Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng 

BQL Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng/Ban 

QLDA ĐTXD 

Khu công nghệ 

cao 

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

3 
Ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng (tại Khu 

đô thị công nghiệp Hòa Khánh) 

Liên đoàn Lao 

động thành 

phố/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp  

UBND quận Liên Chiểu   

a 
Hạng mục Khối nhà B, C, tuyến đường 33m; san nền, giao 

thông, cấp thoát nước phục vụ Nhà B, C 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình Dân 

dụng và Công 

nghiệp  

UBND quận Liên Chiểu 

Hoàn thành các khối công trình 

trong năm 2019; bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng trong năm 

2020. 

b 

Hạng mục Đơn nguyên 1, Đơn nguyên 3, Trung tâm sinh 

viên; san nền, giao thông, thoát nước; HTKT ngoài nhà và 

hạng mục phụ trợ 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình Dân 

dụng và Công 

nghiệp  

UBND quận Liên Chiểu 

Hoàn thành các khối công trình 

trong năm 2019; bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng trong năm 

2020. 

c 
Hạng mục Khối nhà D, E, F; HTKT ngoài nhà và hạng 

mục phụ trợ 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình Dân 

dụng và Công 

nghiệp  

UBND quận Liên Chiểu 

Hoàn thành các khối công trình 

trong năm 2019; bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng trong năm 

2020. 
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4 Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình Dân 

dụng và Công 

nghiệp  

UBND quận Cẩm Lệ 
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

5 Nhà máy nước Hòa Liên 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình Dân 

dụng và Công 

nghiệp  

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

6 Khu công viên phần mềm số 2 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình Dân 

dụng và Công 

nghiệp  

  
Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 

năm 2020. 

7 

Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà 

Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung 

Bộ 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp  

UBND quận Cẩm Lệ 

- Phối hợp Bộ Khoa học và Công 

nghệ hoàn thành phê duyệt đề án 

trong năm 2020.  

- Hoàn thành điều chỉnh dự án 

trong năm 2019 và khởi công các 

hạng mục thuộc dự án điều chỉnh 

đầu tư từ Ngân sách thành phố 

trong năm 2020. 

8 Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn 

Sở Văn hóa và 

Thể thao/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch 

và quy hoạch trong năm 2020. 
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9 
Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (giai 

đoạn 2) và cải tạo 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng   

Sở Văn hóa và 

Thể thao/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp  

    

a 
Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà 

Nẵng 

Sở Văn hóa và 

Thể thao/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp  

  
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công trong năm 2020. 

b 
Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (giai 

đoạn 2) 

Sở Văn hóa và 

Thể thao/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp  

  
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công trong năm 2020. 

10 

Đầu tư các đoạn của Tuyến đường 45m (đoạn phía Nam 

đường Nguyễn Công Trứ, từ đường Hồ Ngọc Lãm đến 

đường Trương Định, từ đường Lê Hữu Trác đến đường 

Nguyễn Văn Thoại, từ đường Ngô Thì Sỹ đến Phan Tứ) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

    

a 

Khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn 

Văn Thoại và đường 45m (đoạn từ đường Ngô Thì Sỹ đến 

Phan Tứ) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Sơn Trà 
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

b 
Tuyến đường 45m đoạn từ đường Hồ Ngọc Lãm đến 

đường Trương Định 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Sơn Trà 
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 
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c 
Tuyến đường 45m đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường 

Nguyễn Văn Thoại 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Sơn Trà 
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

11 Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

12 
Đầu tư các Trạm quan trắc môi trường tự động trên địa 

bàn thành phố  

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

  
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

13 
Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Bãi rác 

Khánh Sơn (giai đoạn 2) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

  

Khởi công công trình trong năm 

2020; Hoàn thành bàn giao công 

trình  đưa vào sử dụng trong năm 

2021. 

14 

Đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cải tạo điểm tập kết, phục 

vụ phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

TPĐN 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

    

a 
Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tuyên truyền thực hiện 

KH phân loại CTRSH thành phố (đợt 2) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

  

Triển khai thực hiện mua sắm 

trang thiết bị, dụng cụ tuyên 

truyền trong năm 2019 và hoàn 

thành trong năm 2020. 

b 
Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực đường Lê Thanh 

Nghị 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

  

Khởi công công trình trong năm 

2020; Hoàn thành bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng trong năm 

2021. 
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c Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực Thọ Quang 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Sơn Trà 
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công năm 2020. 

15 

Dự án đầu tư mới các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt, kết hợp công năng phân loại và xử lý trung gian các 

loại chất thải rắn 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND các quận, huyện 

Hoàn thành lựa chọn địa điểm, 

quy hoạch chi tiết và các thủ tục 

chuẩn bị đầu tư năm 2020; Khởi 

công trong giai đoạn 2021-2025. 

16 

Dự án nâng cấp, cải tạo và đầu tư trang thiết bị các trạm 

trung chuyển hiện hữu, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi 

trường 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND các quận, huyện 

Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 

đầu tư năm 2020; Khởi công, 

hoàn thành giai đoạn 2021-2025. 

17 

 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy nước xử lý rác thải tại 

khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Dự án hộc rác số 7 

tại khu vực  bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Liên Chiểu   

a 

Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi 

rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

b 
Dự án hộc rác số 7 tại khu vực  bãi rác Khánh Sơn, phường 

Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 

chi tiết 1/500 trong năm 2020. 
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18 
Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (giai 

đoạn 2) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Hải Châu  
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

19 
Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo 

hình Bệnh viện Đà Nẵng 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

  
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

20 
Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện 

Đà Nẵng 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

  

- Phần di dời, chuyển đổi vị trí: 

Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 

2020,- Khối nhà trung tâm và Hạ 

tầng kỹ thuật: khởi công năm 

2020, hoàn thành trong năm 

2021. 

21 Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 

Sở Y tế/Ban 

QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 

Phát triển đô 

thị  

    

a HTKT và Bãi đổ xe ngầm ( Bệnh viện Đà Nẵng - cơ sở 1) 

Sở Y tế/Ban 

QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 

Phát triển đô 

thị  

UBND quận Hải Châu  

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công năm 2020; Hoàn thành 

bàn giao công trình  đưa vào sử 

dụng giai đoạn 2021 - 2025. 

b 
Trung tâm chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao (Bệnh viện 

Đà Nẵng) 

Sở Y tế/Ban 

QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 

Phát triển đô 

thị  

  

Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 

đầu tư năm 2020; Khởi công, 

hoàn thành giai đoạn 2021 - 2025. 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020 120 

 

22 Dự án thu hồi các lô đất để làm công viên công cộng 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

    

a 
Công viên công cộng (thu hồi khu du lịch ven biển Hòn 

Ngọc Á Châu) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 

năm 2020. 

b 
Khu vườn dạo kết hợp bãi xe ngầm phía Tây nhà hát Trưng 

Vương (DaNang Center) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Hải Châu  
Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 

năm 2020. 

c 
Khu đất bên cạnh công viên APEC (Vườn tượng APEC 

mở rộng) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Hải Châu, 

Sơn Trà 

Hoàn thành thủ tục đầu tư và triển 

khai thi công trong năm 2020. 

d 
Bãi tắm kết hợp công viên công cộng phía Bắc Dự án Khu 

du lịch ven biển của Công ty TNHH DAP 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành thủ tục đầu tư và triển 

khai thi công trong năm 2020. 

23 Bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh giai đoạn 1 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Hải Châu  

Hoàn thành công trình trong năm 

2019 và quyết toán trong năm 

2020. 

24 
Mở rộng các lối xuống biển và Tuyến đường đi bộ ven 

biển 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 
  

a Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành công trình trong năm 

2019 và quyết toán trong năm 

2020. 
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b 
Lối xuống biển phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí 

quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2019. 

c 
Lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và 

Quần thể đô thị du lịch Ariyana 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

d Lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

e 
Lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The 

Song Đà Nẵng 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2019. 

g 

Tuyến đường đi xe đạp và đi dạo dọc biển đoạn từ Khu du 

lịch Sunrise đến khu du lịch  Ariyana (Tuyến đường ven 

biển phía Đông các khu du lịch đoạn từ phía Nam Bãi tắm 

Sao biển đến vị trí lối xuống biển giữa Resort Furama và 

Resort Ariyana) 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thiện các thủ tục đầu tư và 

triển khai thi công, hoàn thành 

bàn giao công trình  đưa vào sử 

dụng trong năm 2020. 

25 
Nâng cấp cải tạo các tuyến đường liên xã Hòa Phú - Hòa 

Ninh 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

26 Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Cẩm Lệ, 

UBND huyện Hòa Vang 

Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

27 Dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Sơn Trà 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 
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28 
Nâng cấp cải tạo trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 

2 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

  
Hoàn thành bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

29 Nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

  
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

30 
Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ QL14B đến 

đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

31 

Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã 

ba Huế đến Bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến 

QL1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 

1A đến đường sắt) 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Liên Chiểu   

a 
Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến 

Quốc lộ 1A) 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

b 
Nút giao Quốc lộ 1A - Trục I Tây Bắc và đoạn nối Nguyễn 

An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

32 Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành bàn giao công trình  

đưa vào sử dụng trong năm 2020. 
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33 Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Hải Châu  

Khởi công trong năm 2020; Hoàn 

thành bàn giao công trình  đưa 

vào sử dụng trong năm 2021. 

34 

Xử lý ngập úng khu vực lân cận hạ lưu tuyến cống Khe 

Cạn - ngã Ba Huế (Chung cư phục vụ TĐC DA Khu vực 

cống thoát nước Khe Cạn - giai đoạn 1) 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

UBND quận Thanh Khê 

Khởi công trong năm 2020; Hoàn 

thành bàn giao công trình  đưa 

vào sử dụng trong năm 2021. 

35 Tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Giao thông 

  

Khởi công năm 2020; Hoàn thành 

bàn giao công trình  đưa vào sử 

dụng trong năm 2021. 

36 

Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (bao gồm đầu tư 

xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Liên Chiểu đến 

đường Hồ Chí Minh; đường vành đai phía Bắc) 

Sở Giao thông 

Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Giao thông 

UBND quận Liên Chiểu 

Phê duyệt dự án đầu tư và phấn 

đấu cuối năm 2020 lựa chọn được 

nhà thầu của một số gói thầu. 

37 

Khơi thông sông Cổ Cò, nạo vét lòng sông, Kè gia cố dọc 

sông, cải tạo cảnh quan các tuyến đường ven sông, nâng 

cấp cầu Biện 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Khởi công công trình và giải ngân 

hết số vốn NSTW đã bố trí năm 

2020. 

38 Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn  

  

Khởi công các gói thầu 11, 12 

trong năm 2019; Khởi công các 

gói thầu 9, 10 và các gói thầu còn 

lại trong năm 2020. Hoàn thành 

đưa vào sử dụng trong năm 2021. 
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39 
Xây dựng hạ tầng Khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao 

(giai đoạn 1) 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn  

UBND huyện Hòa Vang 

Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 

đầu tư năm 2020; Khởi công, 

hoàn thành giai đoạn 2021-2025. 

40 

Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng - OFID 

(Đường vành đai phía Tây 2, Đường và cầu qua sông Cổ 

Cò) 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Cẩm Lệ, 

Liên Chiểu, Ngũ Hành 

Sơn 

Khởi công công trình trong năm 

2019. 

Hoàn thành công trình trong năm 

2022. 

41 
Các hạng mục tiếp tục triển khai thuộc dự án phát triển 

bền vững 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

    

a 
Hệ thống thu gom nước thải riêng khu vực Mỹ Khê - Mỹ 

An 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020. 

b 
Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh Đa Cô 

từ hồ Hòa Phú ra kênh Hòa Minh 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020. 

c 
Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh Đa Cô 

từ Hoàng Văn Thái ra hồ Hòa Phú 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020. 

d Xây dựng tuyến đường ĐH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020. 
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e Hệ thống xe buýt nhanh BRT 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

  

Hoàn thành tái cơ cấu Hợp phần 

2 và tổ chức lựa chọn nhà thầu 

trong năm 2020. 

g Xây dựng trạm Xử lý nước thải Liên Chiểu 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Liên Chiểu 
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020. 

h 

Tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực 

từ sân bay nước mặn đến đường Phạm Hữu Nhật và lưu 

vực cửa xả Furama 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 

trương bổ sung vào dự án phát 

triển bền vững trong năm 2020. 

i 

Hệ thống thu gom nước thải riêng cho lưu vực từ sân bay 

nước mặn đến đường Phạm Hữu Nhật và lưu vực cửa xả 

Furama 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 

trương bổ sung vào dự án phát 

triển bền vững trong năm 2020. 

j Cải tạo kết cấu tuyến cống liên phường chợ Tân Chính 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Thanh Khê 

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 

trương bổ sung vào dự án phát 

triển bền vững trong năm 2020. 

k 
Tuyến cống thoát nước liên phường Xuân Hà (từ đường 

Điện Biên Phủ đến sông Phú Lộc) 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Thanh Khê 

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 

trương bổ sung vào dự án phát 

triển bền vững trong năm 2020. 
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l Xử lý thoát nước khu vực đường Hà Huy Tập 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Thanh Khê 

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 

trương bổ sung vào dự án phát 

triển bền vững trong năm 2020. 

m 
Tuyến kênh thoát nước từ Khu công nghiệp Hòa Khánh 

đến sông Cu Đê (đoạn còn lại) 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Liên Chiểu 

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 

trương bổ sung vào dự án phát 

triển bền vững trong năm 2020. 

n 
Hệ thống thoát nước thải lưu vực dọc sông Cổ Cò (từ 

đường Huyền Trân Công Chúa đến giáp tỉnh Quảng Nam) 

BQL các dự án 

đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 

trương bổ sung vào dự án phát 

triển bền vững trong năm 2020. 

42 Xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng (giai đoạn 1) 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

  

Triển khai thực hiện các thủ tục 

đầu tư năm 2019 một số dự án 

thành phần từ nguồn vốn sự 

nghiệp và triển khai thực hiện đầu 

tư các dự án thành phần từ nguồn 

vốn xây dựng cơ bản năm 2020. 

43 Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ 
UBND quận 

Cẩm Lệ 
UBND quận Cẩm Lệ 

Hoàn thành giai đoạn 1 và  triển 

khai giai đoạn 2 năm 2020. 

44 
Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam, Cụm công nghiệp 

Hòa Hiệp Bắc 

UBND quận 

Liên Chiểu 
UBND quận Liên Chiểu   

a Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam 
UBND quận 

Liên Chiểu 
UBND quận Liên Chiểu 

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 

và kêu gọi nhà đầu tư trong năm 

2020. 

b Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc 
UBND quận 

Liên Chiểu 
UBND quận Liên Chiểu 

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 

và kêu gọi nhà đầu tư trong năm 

2020. 
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45 Đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Nhơn 
UBND huyện 

Hòa Vang 
UBND huyện Hòa Vang 

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 

trong năm 2020. 

46 Mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi  

Sở Y tế/Ban 

QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 

Phát triển đô 

thị  

  
Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 

đầu tư trong năm 2020. 

II 
CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN 

NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ  
03 dự án     

47 
Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi (nâng từ 600 

giường lên 1.000 giường) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

  
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công trong năm 2020. 

48 Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2 (Hòa Quý) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 
  

a 
Trung tâm Huyết học (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2,  

Hòa Quý) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công trong năm 2020. 

b 
Trung tâm Y học Nhiệt đới 600 giường (Bệnh viện Đà 

Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công trong năm 2020. 

c 
Trung tâm Lão khoa (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2,  

Hòa Quý) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công trong năm 2020. 
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d Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đà Nẵng (Hòa Quý) 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

Hoàn thành các thủ tục đầu tư 

trong năm 2020, khởi công và 

hoàn thành giai đoạn 2021-2025. 

49 

Đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố (Bãi đỗ xe tại 

số 255 Phan Chu Trinh - giai đoạn 2; Bãi đỗ xe số 166 Hải 

Phòng; Bãi đỗ xe tại khu đất số 172 đường Nguyễn Chí 

Thanh; Bãi đỗ xe số 10 đường Lý Thường Kiệt và khu đất 

A2 Nguyễn Văn Linh; Bãi đỗ xe tại số 51A Lý Tự Trọng; 

Bãi đỗ xe số 19 Lê Hồng Phong; Bãi đỗ xe khu đất HC12 

(đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi); Bãi đỗ xe tại khu đất phía 

Đông Nam nút giao thông đường Phạm Văn Đồng - Ngô 

Quyền; Bãi đỗ xe tại khu đất A1.1 (nút Phạm Văn Đồng - 

Ngô Quyền); Bãi đỗ xe  tại khu đất A1.2 (nút Dương Đình 

Nghệ - Ngô Quyền); Bãi đỗ xe tại khu đất A16 (đường Võ 

Văn Kiệt đi vào); Bãi đỗ xe tại khu đất nút giao Võ 

Nguyên Giáp – Phan Tứ và khu đất phía Tây Võ Nguyên 

Giáp, tại nút giao đường Bê tông xi măng và đường Hồ 

Xuân Hương; Bãi đậu xe ngầm kết hợp công viên cây 

xanh, trường mẫu giáo thuộc khu dân cư phía Đông Xưởng 

38 và 387...) 

Sở Giao thông 

Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Giao thông 

UBND các quận Hải 

Châu, Thanh Khê, Sơn 

Trà, Ngũ Hành Sơn 

Triển khai các thủ tục đầu tư 

trong năm 2020 và thi công một 

số bãi đỗ xe trong năm 2020. 

B 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA CÁC BỘ, 

NGÀNH 
04 dự án      

50 
Các dự án đường bộ kết nối khu vực: Cao tốc Đà Nẵng – 

Quảng Ngãi, Cao tốc Túy Loan – Cam Lộ 

Bộ Giao thông 

Vận tải 
UBND huyện Hòa Vang 

Hoàn thành công tác giải phóng 

mặt bằng và đầu tư các tuyến 

đường gom trong năm 2020. 

51 Mở rộng hầm Hải Vân 
Bộ Giao thông 

Vận tải 
UBND quận Liên Chiểu  

Hoàn thành công tác giải phóng 

mặt bằng trong năm 2020. 
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52 Khu đô thị Đại học Đà Nẵng 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn  

Phối hợp với các bộ ngành hoàn 

thành phê duyệt đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 

và đền bù giải tỏa theo số vốn 

được NSTW bố trí. 

53 

Đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía Tây và 

nâng cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng khai thác của 

cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng  

Sở Giao thông 

Vận tải 
UBND quận Thanh Khê  

Phối hợp với các bộ ngành phê 

duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 trong năm 2020. 

C 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA NHÀ ĐẦU 

TƯ  
15 dự án      

54 
Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị (Đầu tư theo 

hình thức PPP - BT) 

Sở Giao thông 

Vận tải/BQL 

các dự án đầu 

tư Cơ sở hạ 

tầng ưu tiên  

UBND quận Thanh 

Khê, Liên Chiểu, Cẩm 

Lệ, huyện Hòa Vang 

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 và trình phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi trong năm 2020. 

55 
Đầu tư nâng công suất của Nhà máy Bia Heineken Việt 

Nam - Đà Nẵng 

Công ty 

TNHH Bia 

Heineken Việt 

Nam - Đà 

Nẵng 

  Hoàn thành trong năm 2019. 

56 

 Dự án mở rộng hệ thống cấp nước TPĐN giai đoạn 2012 

– 2018 và các DA Nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ, Đầu 

tư mới nhà máy nước Hòa Trung 

Sở Xây 

dựng/Công ty 

Cổ phần Cấp 

nước Đà Nẵng 

  
Hoàn thành trong năm 2019, năm 

2020. 

57 
Đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố (các bãi đỗ xe 

còn lại, đầu tư theo hình thức PPP) 

Sở Giao thông 

Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 
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các công trình 

Giao thông  

a Các bãi đỗ xe khu vực trung tâm thành phố 

Sở Giao thông 

Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Giao thông  

UBND quận Hải Châu, 

Thanh Khê 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết và 

các thủ tục xúc tiến đầu tư năm 

2020. 

b Bãi đỗ xe trên địa bàn quận Sơn Trà 

Sở Giao thông 

Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Giao thông  

UBND quận Sơn Trà 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết và 

các thủ tục xúc tiến đầu tư năm 

2020. 

c  Bãi đỗ xe trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 

Sở Giao thông 

Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Giao thông  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn  

Phê duyệt quy hoạch chi tiết và 

các thủ tục xúc tiến đầu tư năm 

2020. 

58 
Chợ Đầu mối nông sản Hòa Phước (Đầu tư theo hình thức 

PPP) 

Sở Công 

thương/Ban 

QLDA ĐTXD 

các công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp  

UBND huyện Hòa Vang  

Hoàn thành công tác lựa chọn nhà 

đầu tư và khởi công trong năm 

2020. 

59 
Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí 

tổng hợp Làng Vân 

Công ty Cổ 

phần VinPearl 
UBND quận Liên Chiểu  

Hoàn thành các thủ tục điều chỉnh 

bổ sung quy hoạch đất ở, quy 

hoạch xây dựng trong năm 2020 

để khởi công dự án vào năm 

2021. 

60 Khu đô thị An Đồn 

BQL Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

UBND quận Sơn Trà 

Hoàn  thành Đề án Di dời các do-

anh nghiệp trong Khu Công 

nghiệp Đà Nẵng trong năm 2020. 
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nghiệp Đà 

Nẵng 

61 Khu Đô thị công nghệ FPT 

Công ty Cổ 

phần đô thị 

FPT Đà Nẵng 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn  

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 

phần diện tích còn lại (26ha) 

trong năm 2020. 

62 Công viên 02 đầu cầu và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

thành phố Đà 

Nẵng 

UBND quận Hải Châu 

Hoàn thành phương án quy hoạch 

kiến trúc, phê duyệt quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 và phương án 

đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư 

trong năm 2020. 

63 Trung tâm thương mại chợ Cồn 
Sở Công 

thương 
UBND quận Hải Châu  

Hoàn thành thi tuyển phương án 

kiến trúc, phê duyệt quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 và xác định 

phương án đầu tư để kêu gọi nhà 

đầu tư thực hiện dự án trong năm 

2020. 

64 
Khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà 

Nẵng 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

thành phố Đà 

Nẵng 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn  

Phê duyệt phương án đấu giá, 

hoàn thành đấu giá lựa chọn nhà 

đầu tư trong năm 2020. 

65 KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2) 

BQL Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng 

UBND quận Cẩm Lệ, 

UBND huyện Hòa Vang 

Hoàn thành các thủ tục Kế hoạch 

sử dụng đất, lập hồ sơ mời sơ 

tuyển và  thực hiện sơ tuyển lựa 

chọn nhà đầu tư trong năm 2020. 

66 Trung tâm giết mổ tập trung gia súc, gia cầm 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn/Ban 

QLDA ĐTXD 

các CT Nông 

UBND huyện Hòa Vang  

Hoàn thành lựa chọn địa điểm 

đầu tư, phê duyệt quy hoạch và 

các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án 

năm 2020. 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020 132 

 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

67 Khu CNTT tập trung tại Hòa Liên (giai đoạn 1) 

Công ty Cổ 

phần phát triển 

Khu Công 

nghệ thông tin 

Đà Nẵng 

UBND huyện Hòa Vang  

Hoàn thành Hạ tầng kỹ thuật, sẵn 

sàng kêu gọi đầu tư trong năm 

2020. 

68 Khu đô thị Đại học thuộc phường Hòa Quý 

Ban QLDA 

ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 

đô thị  

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn  

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 và Kế hoạch sử 

dụng đất làm cơ sở tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư trong năm 2020. 
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Phụ lục 02 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN SANG GIAI ĐOẠN 2021 – 2015 

ĐỂ ĐÔN ĐỐC, XÚC TIẾN VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  266 /NQ-HĐND ngày 12  tháng 12  năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

   

TT Danh mục dự án  
Chủ đầu tư/Quản lý dự án, đơn vị theo dõi, thực hiện 

chuẩn bị đầu tư 

  TỔNG SỐ 08 dự án 

I 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ 

TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 
01 dự án 

1 Nhà máy Công ty cổ phần Dana Úc và Công ty cổ phần Dana Ý   

2 04 dự án thành phần thuộc Dự án thu hồi 7 lô đất để làm công viên công cộng  04 dự án thành phần 

a Khu công viên tại khu đất đối diện đường Huyền Trân Công Chúa Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị  

b Nhà hàng và Bến du thuyền tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn   Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị  

c Khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương (84 Hùng Vương) Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị  

d Dự án KDL ven biển đường Trường Sa của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị  

II  DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 03 dự án  
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1 Tuyến đường Hành lang Kinh tế Đông Tây 2 (Quốc lộ 14D) Bộ Giao thông Vận tải  

2 Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14G  Bộ Giao thông Vận tải  

3 Mở rộng tuyến Quốc lộ 14B (g/đ 2)  Bộ Giao thông Vận tải  

III DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ  04 dự án  

1 Khu công nghệ thông tin tập trung tại Hòa Liên (giai đoạn 2) Nhà đầu tư 

2 
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và HTKT Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn (dự 

án PPP) 
Nhà đầu tư 

3 Công viên Đại Dương Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời 

4 Dự án xử lý phân bùn bể phốt và sản xuất phân hữu cơ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

Số: 267/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12  

 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 

9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định 

số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 

năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một 

số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 7852/TTr-UBND ngày 19 tháng 

11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chợ Đầu mối Hòa 

Phước; Tờ trình số 7777/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng 

Đà Nẵng; Tờ trình số 7920/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2); Tờ trình số 

7680/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy và lắp đặt hệ thống cảnh 

báo cháy sớm các khu chung cư, ký túc xá thuộc sở hữu Nhà nước; Tờ trình số 

7161/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng thuộc Đề án xây dựng 

thành phố thông minh; Tờ trình số 7781/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về 

việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm giám sát, điều 

hành và xử lý tập trung, đa nhiệm (giai đoạn 1) thuộc Đề án xây dựng thành phố thông 

minh; Tờ trình số 7433/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc 

huyện Hòa Vang; Tờ trình số 7979/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc đề 

nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1); 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020 136 

 

Tờ trình số 8021/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Đà Nẵng (giai đoạn 

1); Tờ trình số 7830/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tu bổ, phục 

hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); Tờ trình số 7199/TTr-UBND ngày 

23 tháng 10 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 

7676/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Hải Châu (giai đoạn 2); Tờ trình số 

7831/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng; Tờ trình số 

8062/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án San nền, kè bao tại khu vực bố trí cho Hải đội 2 - Bộ đội biên 

phòng (thuộc khu dịch vụ hậu cần cảng địa phương);  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối 

với 08 dự án: Chợ Đầu mối Hòa Phước; Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm 

Bảo tàng Đà Nẵng; Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2); Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

phòng cháy chữa cháy và lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm các khu chung cư, ký túc 

xá thuộc sở hữu Nhà nước; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng thuộc Đề 

án xây dựng thành phố thông minh; Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành và xử lý 

tập trung, đa nhiệm (giai đoạn 1) thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; Các 

tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang; Trung tâm Y tế 

quận Thanh Khê (giai đoạn 1). 

(Theo phụ lục 1 đính kèm) 

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với 04 dự án: Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng; Bệnh viện đa 

khoa Hải Châu (giai đoạn 2); Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng; San nền, 

kè bao tại khu vực bố trí cho Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng (thuộc khu dịch vụ hậu cần 

cảng địa phương). 

(Theo phụ lục 2 đính kèm) 

 Điều 3. Chưa thống nhất chủ trương đầu tư đối với dự án Trường Cao đẳng Văn 

hóa nghệ thuật (giai đoạn 1). 

 Đối với việc đề nghị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai 

đoạn 2), đề nghị rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 

họp gần nhất. 
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 Điều 4. Tổ chức thực hiện 

 1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để triển 

khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp 

luật liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị chỉ đạo một số lưu ý sau: 

- Rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động 

môi trường theo quy định đối với các dự án trước khi trình phê duyệt dự án đầu tư. 

- Rà soát quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù 

hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế, 

thẩm định giá, lập dự toán công trình đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.  

- Tăng cường kiểm tra tính kỷ luật ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 

tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Thực hiện thanh, 

quyết toán công trình theo đúng quy định, hạn chế phát sinh tăng tổng mức đầu tư đã 

thông qua. 

- Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng (đối với một số dự án có liên quan) 

đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; đẩy nhanh tiến độ giải tỏa theo đúng kế 

hoạch đặt ra.  

- Đề xuất cân đối, bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm cho các công trình, 

dự án; ưu tiên công trình, dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, động lực của 

thành phố giai đoạn 2016-2020, các dự án giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc, kiến 

nghị chính đáng của cử tri. 

- Rà soát, sớm bổ sung danh mục thu hồi đất; dự án có sử dụng đất lúa trình 

HĐND thành phố thông qua theo quy định. 

 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 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

 
 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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PHU LỤC 1 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  267 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 

 

TT 

 

Tên dự 

án 

 

 

Mục tiêu đầu tư 

 

 

Quy mô đầu tư 

Nhóm dự 

án, loại, 

cấp công 

trình 

Tổng mức 

đầu tư 

(đồng) 

Cơ cấu 

nguồn 

vốn 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dự án 

Thời 

gian, 

tiến độ 

thực 

hiện dự 

án 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Chợ Đầu 

mối Hòa 

Phước (Tờ 

trình số 

7852/TTr-

UBND 

ngày 19 

tháng 11 

năm 2019) 

- Thay thế Chợ đầu mối Hòa 

Cường đang quá tải; giảm áp 

lực giao thông tại khu vực 

nội thị, đặc biệt đối với các 

phương tiện hạng nặng ra 

vào trung tâm Thành phố; 

- Đóng vai trò là chợ phân 

luồng hàng hóa nông sản, 

thực phẩm không chỉ cho 

thành phố mà cho cả khu vực 

miền Trung - Tây Nguyên; 

- Thuận lợi cho việc giám 

sát, kiểm soát an toàn vệ sinh 

thực phẩm và đảm bảo truy 

xuất nguồn gốc hàng hóa, 

kiểm dịch hàng hóa. 

Tổng diện tích sử dụng đất 

của dự án: 309.299m2. bao 

gồm các nội dung: 

- San nền: Với tổng khối 

lượng 896.047 m3. 

- Xây dựng Hệ thống thoát 

nước, hệ thống cấp nước, hệ 

thống điện sinh hoạt, điện 

chiếu sáng, đường nội bộ, 

cây xanh, thảm cỏ (diện tích 

18,49 ha). 

- Bãi đổ container, xe tải với 

diện tích 18.758 m2. 

- Đường lưu thông cho các 

phương tiện vận tải hàng 

hóa ra vào chợ: (mặt đường 

rộng 15m, lề mỗi bên 5m): 

3.200 m.  

- Đường lưu thông giữa các 

nhà lồng và dọc biên ngoài 

các nhà lồng phục vụ cho 

bốc xếp và vận chuyển hàng 

hóa: (mặt đường rộng 15m, 

Nhóm B 

817.052.351

.000 

  

(Trong đó: 

Ngân sách 

thành phố: 

121.798.754

.880 đồng 

để thực hiện 

công tác bồi 

thường hỗ 

trợ và tái 

định cư của 

dự án. Phần 

chi phí còn 

lại của dự 

án do nhà 

đầu tư thực 

hiện) 

Vốn Ngân 

sách thành 

phố. (Phần 

bồi 

thường hỗ 

trợ và tái 

định cư 

của dự án) 

 

Xã 

Hòa 

Phước, 

huyện 

Hòa 

Vang, 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2022 
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10m): 3.047 m.  

- Kho hàng, dịch vụ hậu 

cần, logistics, trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm, với 

tổng diện tích xây dựng: 

10.500 m2. 

- Văn phòng Ban quản lý 

chợ, các cơ quan liên quan: 

Tổng diện tích sàn xây 

dựng: 4.096 m2. 

- Nhà lồng chợ phục vụ kinh 

doanh: tổng diện tích xây 

dựng: 66.944 m2.  

- Bãi giữ xe ô tô, xe máy, xe 

thô sơ 2, 3 bánh: đủ sức 

chứa 1.000 chiếc. 

- Trạm xử lý nước thải và 

khu tập kết rác thải, được 

xây dựng trên khu vực có 

diện tích 2.448 m2. 

2 

Cải tạo, 

nâng cấp 

cơ sở 42 

Bạch 

Đằng để 

làm Bảo 

tàng Đà 

Nẵng (Tờ 

trình số 

7777/TTr-

UBND 

ngày 16 

tháng 11 

năm 2019) 

Nhằm di dời cơ sở vật chất 

và các hiện vật trưng bày tại 

Bảo tàng hiện trạng đang 

nằm trong vùng lõi của di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt 

Thành Điện Hải; đồng thời, 

mở rộng quy mô trưng bày 

đảm bảo điều kiện cơ sở vật 

chất là nơi sưu tầm, gìn giữ 

và phát huy các giá trị văn 

hóa lịch sử của thành phố và 

khu vực Miền Trung – Tây 

Nguyên nhằm góp phần giáo 

dục và phục vụ nhu cầu học 

Giai đoạn 1: 

Diện tích khu đất nghiên 

cứu 6.728m2, nội dung đầu 

tư gồm: 

1. Phần Xây lắp 

a) Phần tháo dỡ 

- Tháo dỡ Khối nhà ngang 2 

tầng thuộc công trình số 42 

Bạch Đằng. 

- Tháo dỡ cánh nhà phụ trợ 

HĐND thành phố. 

- Tháo dỡ các hạng mục phụ 

trợ gồm: Nhà để xe, tường 

rào, cổng ngõ, sân nội bộ… 

Dự án 

nhóm B, 

Công trình 

dân dụng 

cấp II 

507.766.081

.000 

Vốn Ngân 

sách thành 

phố 

Phườn

g Hải 

Châu 

1, 

quận 

Hải 

Châu, 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng. 

Năm 

2019-

2022 
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tập, nghiên cứu, tham quan, 

tìm hiểu, hưởng thụ văn hóa 

của đông đảo người dân 

thành phố và du khách 

b) Phần cải tạo 

- Cải tạo nhà số 42 Bạch 

Đằng hiện trạng, chuyển 

đổi thành không gian trưng 

bày và các không gian công 

cộng. 

- Cải tạo toàn bộ hệ cảnh 

quan xung quanh nằm trong 

ranh giới giai đoạn 1 của dự 

án. 

- Cải tạo cảnh quan vỉa hè 

tiếp giáp giai đoạn 1 dự án. 

c) Phần xây mới 

Xây dựng cánh nhà mới tiếp 

giáp phía Tây nhà số 42 

Bạch Đằng với quy mô 01 

tầng hầm đỗ xe + kỹ thuật 

và 03 tầng nổi. 

2. Phần Thiết bị 

- Trang thiết bị xây lắp công 

trình. 

- Trang thiết bị nội thất. 

Giai đoạn 2 

Diện tích khu đất nghiên 

cứu 1.904m2, nội dung đầu 

tư gồm: 

1. Phần Xây lắp 

a) Phần tháo dỡ 

- Tháo dỡ hiện trạng thuộc 

công trình số 31 Trần Phú, 

bao gồm: Khối nhà ngang 3 

tầng và khối nhà để xe ô tô 

1 tầng.  
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- Tháo dỡ cánh nhà phụ trợ 

HĐND thành phố (nếu chưa 

tháo dỡ trong giai đoạn 1). 

b) Phần cải tạo 

- Cải tạo các khối công trình 

hiện trạng. 

2. Phần Thiết bị 

- Trang thiết bị xây lắp công 

trình. 

- Trang thiết bị nội thất. 

3 

Trường 

THPT 

Hòa Vang 

(cơ sở 2) 

(Tờ trình 

số 

7920/TTr-

UBND 

ngày 22 

tháng 11 

năm 2019) 

Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 

Trường THPT Hòa Vang 

nhằm đảm bảo điều kiện cơ 

sở vật chất phục vụ nhu cầu 

dạy học của nhà trường, giải 

quyết tình trạng tiếng ồn tại 

cơ sở trường hiện trạng; 

đồng thời, hình thành cơ sở 

giáo dục phù hợp với quy mô 

phát triển dân số tại khu vực 

và phù hợp với quy hoạch 

mạng lưới giáo dục của 

thành phố. 

1. Đền bù, giải tỏa.  

3. Phần xây lắp 

a) Các hạng mục công trình 

chính 

- Xây mới đồng bộ các khối 

phòng học, hành chính và 

phục vụ học tập, bố trí: 24 

phòng học lý thuyết, 10 

phòng học bộ môn, chức 

năng và các phòng hiệu bộ, 

làm việc và phục vụ học tập.  

Tổng diện tích xây dựng 

2.387,2m2, tổng diện tích 

sàn xây dựng 7.470m2.     

- Hệ thống hành lang nối 

các khối công trình, tổng 

diện tích 223,3m2. 

- Khối nhà đa năng quy mô 

01 tầng; Bể bơi ngoài trời; 

Sân thể thao ngoài trời và 

đường chạy kèm theo. 

b) Các hạng mục công trình 

phụ. 

3. Phần thiết bị 

Dự án 

nhóm B, 

Công trình 

Dân dụng 

cấp II. 

112.295.350

.000 

Vốn Ngân 

sách thành 

phố 

Phườn

g 

Khuê 

Trung, 

quận 

Cẩm 

Lệ, 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng. 

Năm 

2019-

2022 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020 142 

 

- Trang thiết bị xây lắp công 

trình, bể bơi và PCCC… 

- Trang thiết bị phục vụ dạy 

học, làm việc và giáo dục 

thể chất kèm theo. 

4 

Cải tạo, 

nâng cấp 

hệ thống 

phòng 

cháy chữa 

cháy và 

lắp đặt hệ 

thống 

cảnh báo 

cháy sớm 

các khu 

chung cư, 

ký túc xá 

thuộc sở 

hữu Nhà 

nước (Tờ 

trình số 

7680/TTr-

UBND 

ngày 13 

tháng 11 

năm 2019) 

Đảm bảo công tác PCCC, 

bảo vệ tài sản, tính mạng cho 

người dân sinh sống trong 

các khu chung cư, ký túc xá 

thuộc sở hữu nhà nước trên 

địa bàn thành phố. Kết nối 

thông tin, giám sát từ xa giữa 

các Ban quản lý vận hành và 

Tổ PCCC tại chổ, giữa Cảnh 

sát PCCC Thành phố và Tổ 

PCCC các khu chung cư. 

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo 

cháy sớm. 

- Sửa chữa, cải tạo hệ thống 

báo cháy tự động tại các 

khu chung cư đã có hệ 

thống báo cháy. 

- Lắp đặt bổ sung hệ thống 

báo cháy tự động tại các 

khu chung cư 4-5 tầng chưa 

có hệ thống báo cháy. 

- Thay thế các đèn Exit, đèn 

sự cố bị hỏng và lắp đặt bổ 

sung tại các khu vực còn 

thiếu. 

-  Sửa chữa, bảo dưỡng thay 

thế các thiết bị bị hư hỏng 

để khôi phục hoạt động của 

hệ thống chữa cháy . 

- Bổ sung máy bơm chữa 

cháy dự phòng cho các khu 

chung cư chưa có máy bơm 

dự phòng. 

Dự án 

nhóm B; 

công trình 

Dân dụng, 

cấp III 

51.688.014.

000 

Vốn Ngân 

sách thành 

phố 

Trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2021 
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- Bổ sung bình chữa cháy 

cho các khối nhà còn thiếu 

theo qui định. 

- Bổ sung hệ thống hút khói 

hành lang cho các khu 

chung cư 11-12 tầng. 

- Sửa chữa các máy bơm 

động cơ nổ không hoạt 

động được và các trung tâm 

báo cháy bị lỗi. 

5 

Nâng cấp, 

mở rộng 

Trung tâm 

dữ liệu Đà 

Nẵng 

thuộc Đề 

án xây 

dựng 

thành phố 

thông 

minh (Tờ 

trình số 

7161/TTr-

UBND 

ngày 22 

tháng 10 

năm 2019) 

Đầu tư nâng cấp mở rộng 

Trung tâm dữ liệu Đà 

Nang nhằm đảm bảo hạ tầng 

để bước đầu hình thành ứng 

dụng nền tảng và cơ 

sở dữ liệu thông minh; đảm 

bảo hạ tầng để thực hiện 

hoàn thiện, thông minh hóa 

các ứng dụng đã hình thành, 

thí điểm ở giai đoạn trước để 

phục vụ doanh nghiệp, người 

dân, du khách và chuyển 

quản lý đô thị từ truyền 

thống sang quản lý trên dữ 

liệu số. 

1.. Hạ tầng phụ trợ  

- Nâng cấp hệ thống UPS 

hiện tại lên 150kVA.  

- Đầu tư bổ sung máy biến 

áp.  

- Đầu tư bổ sung máy phát 

điện. 

- Đầu tư bổ sung thiết bị 

ATS. 

- Đầu tư thiết bị UPS mới.  

- Bổ sung hệ giám sát Mon-

itoring System cho hệ thống 

điện bổ sung. 

- Đầu tư bổ sung hệ điều 

hoà chính xác. 

- Đầu tư các phụ kiện liên 

quan.    

2. Hạ tầng công nghệ thông 

tin về tính toán và lưu trữ 

- Đầu tư hạ tầng máy chủ 

với quy mô như sau: tổng số 

lượng CPU quy đổi là 576 

CPU loại 1,9GHz trở lên, 

Dự án 

nhóm B 

thuộc lĩnh 

vực công 

nghệ thông 

tin 

68.000.000.

000 

Vốn Ngân 

sách thành 

phố 

Trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2021 
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tổng bộ nhớ RAM tối thiểu 

đạt 1TB. 

- Đầu tư hạ tầng máy chủ 

chuyên biệt cho công nghệ 

trí tuệ nhân tạo với quy mô 

tối thiểu 48 CPU loại 

2,1GHz, RAM tối thiểu 

128GB, 2GPU. 

- Đầu tư hạ tầng lưu trữ với 

quy mô tối thiểu 100TB lưu 

trữ SAN và tối thiểu 200TB 

lưu trữ NAS. 

- Đầu tư các phụ kiện đấu 

nối kèm theo trong quá 

trình mở rộng hạ tầng công 

nghệ thông tin tính toán và 

lưu trữ. 

3. Hạ tầng công nghệ thông 

tin truyền dẫn mạng 

- Đầu tư và mở rộng thiết bị 

cho lớp chuyển mạch Core 

Switch hiện có với quy mô 

sau: nâng cấp chasiss của 

Core Switch Nexus hiện tại, 

bảo đảm cơ chế 1+1.  

- Đầu tư bổ sung các thiết bị 

truyền dẫn cho lớp chuyển 

mạch Service và Access.  

- Đầu tư các thiết bị an toàn 

an ninh thông tin: Firewall.  

- Đầu tư các phụ kiện kèm 

theo trong quá trình mở 

rộng hạ tầng công nghệ 

thông tin truyền dẫn mạng.  
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- Phân tích hệ thống và đề 

xuất quy mô đầu tư. 

6 

Xây dựng 

Trung tâm 

giám sát, 

điều hành 

và xử lý 

tập trung, 

đa nhiệm 

(giai đoạn 

1) thuộc 

Đề án xây 

dựng 

thành phố 

thông 

minh 

(Tờ trình 

số 

7781/TTr-

UBND 

Nhằm xây dựng lõi Trung 

tâm IOC cấp thành phố và 

hình thành các Trung tâm 

IOC tại các quận, huyện 

nhằm hỗ trợ các địa phương 

trong việc giám sát, điều 

hành, quản lý các hoạt động 

đô thị; đồng thời đảm bảo 

triển khai hiệu quả, đồng bộ 

việc giám sát toàn thành phố. 

1. Hệ thống hạ tầng phụ trợ 

bao gồm: Hệ thống kiểm 

soát truy nhập, sàn nâng, 

điều hòa, vách ngăn, bàn 

ghế chỉ huy, bàn ghế trực, 

bàn ghế phòng họp, các linh 

phụ kiện... 

2. Hệ thống truyền dẫn kết 

nối các Trung tâm IOC và 

các Trung tâm chuyên 

ngành. 

3. Hạ tầng mạng (Router, 

Switch,...), hệ thống Fire-

wall bảo vệ, hệ thống điện 

thoại, Hệ thống camera 

giám sát an ninh, Hệ thống 

Dự án 

nhóm B 

thuộc lĩnh 

vực công 

nghệ thông 

tin 

54.000.000.

000 

Vốn Ngân 

sách thành 

phố 

Trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2021 
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ngày 18 

tháng 11 

năm 2019) 

màn hình tường ghép Video 

Wall. 

4. Hệ thống máy chủ AI 

phục vụ tính toán thông 

minh, xử lý dữ liệu lớn; máy 

chủ cơ sở dữ liệu, hệ thống 

lưu trữ NAS, hệ thống máy 

trạm AI workstation, hệ 

thống máy tính cho các cán 

bộ chỉ huy và cán bộ trực 

giám sát. 

5. Xây dựng hệ thống các 

phần mềm. 

7 

Các tuyến 

đường 

ngang nối 

Quốc lộ 

14B và 

các xã 

thuộc 

huyện 

Hòa Vang 

(Tờ trình 

số 

7433/TTr-

UBND 

ngày 02 

tháng 11 

năm 2019) 

Nhằm mục đích kết nối giao 

thông tuyến đường Quốc lộ 

14B và các xã thuộc huyện 

Hòa Vang, hoàn thiện hạ 

tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát 

triển kinh tế khu vực huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng. 

- Tổng chiều dài các tuyến 

thuộc dự án: 13,56km. 

- Cấp đường: Các tuyến 

đường từ QL14B đi 

Khương Mỹ, Đường lên 

khu Căn cứ Cách mạng 

Huyện ủy Hòa Vang đạt 

yêu cầu đường phố khu vực 

cấp 40 theo TCVN 104-

2007, (Bn = 7,5m + 2x4m); 

Các tuyến còn lại đạt yêu 

cầu đường cấp V theo 

TCVN 4054-2005: (Bn = 

5,5m + 2x0,75m). 

- Xây dựng đồng bộ các 

hạng mục Cống thoát nước, 

mương dọc, bó vỉa, vỉa hè, 

Dự án 

nhóm B, 

công trình 

giao thông 

cấp IV. 

122.339.208

.000 

Ngân sách 

Trung 

ương 

không quá 

122,339 tỷ 

đồng 

(Thực 

hiện tiết 

kiệm 10% 

tổng mức 

đầu tư của 

dự án theo 

quy định 

tại Nghị 

quyết 

89/NQ-CP 

ngày 
10/10/2016 
của Chính 

Huyện 

Hòa 

Vang, 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2020; 

triển 

khai 

thực 

hiện đầu 

tư sau 

khi dự 

án được 

bố trí kế 

hoạch 

vốn. 
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cây xanh, tổ chức an toàn 

giao thông, hệ thống cấp 

nước, điện chiếu sáng theo 

quy định. 

phủ). 

Trong 

mức vốn 

dự phòng 

10% 

nguồn 

NSTW 

giai đoạn 

2016-2020 

từ các 

chương 

trình mục 

tiêu. 

Trường 

hợp điều 

chỉnh tăng 

tổng mức 

đầu tư của 

dự án cao 

hơn mức 

phê duyệt 

chủ trơng 

đầu tư, địa 

phương 

phải tự 

cân đối từ 

NSĐP và 

nguồn vốn 

hợp pháp 

khác để 

dự án 

hoàn 

thành bảo 
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đảm chất 

lượng. 

 

8 

Trung tâm 

Y tế quận 

Thanh 

Khê (giai 

đoạn 1) 

(Tờ trình 

số  

7979/TTr-

UBND 

ngày 

26/11/201

9) 

Nhằm tăng cường điều kiện 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

cải thiện môi trường y tế, 

phục vụ nhu cầu khám chữa 

bệnh của người dân tuyến 

quận đảm bảo đạt tiêu chuẩn, 

chất lượng như các bệnh viện 

tuyến trên. 

1. Phần Xây lắp 

- Xây dựng công trình tạm: 

Cải tạo công năng một số 

khối công trình hiện trạng 

và xây mới một số công 

trình tạm để di dời các Khoa 

chức năng và trang thiết bị 

về trước khi tháo dỡ để xây 

dựng mới. 

- Tháo dỡ, di dời: Tháo dỡ 

các khối công trình hiện 

trạng đã xuống cấp và di dời 

máy móc, trang thiết bị về 

các khối công trình tạm bố 

trí nêu trên.  

- Xây dựng mới: 

+ Xây dựng mới Khối nhà 

Đa chức năng với quy mô 

06 tầng + tầng kỹ thuật + 01 

tầng hầm, bố trí các khoa, 

phòng và điều trị lưu trú 

150 giường bệnh nhân. 

Tổng diện tích sàn xây 

dựng: 17.466m2. 

+ Các hạng mục phụ trợ và 

hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. 

2. Phần Thiết bị 

Dự án 

nhóm B 

thuộc lĩnh 

vực y tế. 

Công trình 

dân dụng 

cấp II. 

398.210.715

.000 

Vốn Ngân 

sách thành 

phố 

Phườn

g Hòa 

Khê, 

quận 

Thanh 

Khê, 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2022 
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- Trang thiết bị xây lắp công 

trình. 

- Trang thiết bị văn phòng. 

- Trang thiết bị y tế: Hệ 

thống khí sạch, khí y tế; Hệ 

thống trang thiết bị đồng bộ 

phòng mổ hiện đại; Hệ 

thống trang thiết bị đồng bộ 

cho các khu điều trị…   
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PHU LỤC 2 

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019  

 

 

 

TT 

 

 

 

Tên dự 

án 

 

 

Mục tiêu 

đầu tư 

 

 

Quy mô 

đầu tư 

điều 

chỉnh 

 

 

Nguyên 

nhân điều 

chỉnh 

Nhóm 

dự án, 

loại, cấp 

công 

trình 

 

 

Tổng mức đầu 

tư (đồng) 

 

 

Cơ cấu nguồn 

vốn 

Địa 

điểm 

thực 

hiện dự 

án 

Thời 

gian, 

tiến 

độ 

thực 

hiện 

dự án 

Ý kiến 

thẩm tra 

của các 

Ban 

HĐND 

thành 

phố 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

1 

Nâng cấp, 

mở rộng 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 

hội thành 

phố Đà 

Nẵng (Tờ 

trình số 

7199/TTr-

UBND 

ngày 23 

tháng 10 

năm 2019) 

Nhằm 

đảm bảo 

điều kiện 

quản lý, 

chăm sóc 

các đối 

tượng: 

người gia 

cô đơn, 

người tàn 

tật, trẻ em 

mồ côi, 

người lang 

thang xin 

ăn không 

nơi nương 

tựa, góp 

phần thực 

hiện 

chương 

trình "5 

- Theo 

đúng quy 

mô đã 

được phê 

duyệt. 

Điều 

chỉnh cơ 

cấu nguồn 

vốn dự án 

đầu tư sử 

dụng 

nguồn vốn 

ngân sách 

Trung 

ương giai 

đoạn 

2016-2020 

đã được 

phê duyệt 

tại Quyết 

định số 

2823/QĐ-

UBND 

ngày 

27/6/2019 

của Chủ 

Dự án 

nhóm B  

120.000.000.000 - Vốn Trung 

ương hỗ trợ có 

mục tiêu: 

54.000.000.000 

đồng 

- Vốn ngân sách 

thành phố Đà 

Nẵng: 

66.000.000.000 

đồng. 

Phường 

Hòa 

Khánh 

Nam, 

quận 

Liên 

Chiểu, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Năm 

2016 - 

2020 
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không, 3 

có" của 

thành phố 

tịch 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng. 

2 Bệnh viện 

đa khoa 

Hải Châu 

(giai đoạn 

2) (Tờ 

trình số 

7676/TTr-

UBND 

ngày 13 

tháng 11 

năm 2019) 

Hoàn 

thiện cơ sở 

vật chất, 

hạ tầng 

Bệnh viện 

đa khoa 

quận Hải 

Châu 

nhằm đảm 

bảo yêu 

cầu phát 

triển thành 

Bệnh viện 

hạng 1 quy 

mô 400 

giường 

bệnh. 

1. Xây 

dựng mới 

khối nhà 

06 tầng + 

01 tầng 

bán hầm, 

01 tầng kỹ 

thuật để 

thay thế 

các khối 

nhà hiện 

trạng đã 

xuống cấp 

và bổ sung 

diện tích 

sử dụng để 

bố trí thêm 

giường 

bệnh và 

các phòng 

chức năng 

khác của 

bệnh viện. 

2. Cải tạo 

công năng 

sử dụng 

các khoa 

phòng bên 

khối nhà 

04 tầng 

Nhằm 

đảm bảo 

công trình 

hoàn 

thành đưa 

vào sử 

dụng đồng 

bộ, hiệu 

quả, an 

toàn và có 

thể sử 

dụng ngay 

được, cần 

bổ sung 

thiết bị y 

tế, văn 

phòng. 

Dự án 

nhóm B 

thuộc 

lĩnh vực 

y tế, 

công 

trình dân 

dụng cấp 

II. 

163.319.100.000 Ngân sách thành 

phố 

 

Số 38 

Cao 

Thắng, 

quận Hải 

Châu, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2021 
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hiện trạng 

để phục vụ 

nhu cầu 

khám chữa 

bệnh cho 

bệnh nhân 

tốt hơn. 

3. Khớp 

nối với hạ 

tầng xung 

quanh và 

hạ tầng kỹ 

thuật bên 

ngoài 

(giám 

đường 

Cao 

Thắng) tạo 

sự thuận 

lợi về giao 

thông cho 

công trình 

và khu lân 

cận. 

4. Trang 

thiết bị, 

bao gồm: 

Thang 

máy điều 

hòa, thiết 

bị y tế máy 

phát điện 

dự phòng, 

hệ thống 
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gọi y tá, hệ 

thống 

phòng 

cháy chữa 

cháy , hệ 

thống xử 

lý nước 

thải bổ 

sung, hệ 

thống 

camera, 

màn hình. 

 

 

3 Cải tạo, 

sửa chữa 

nhà số 32 

đường 

Bạch 

Đằng 

(Tờ trình 

số 

7831/TTr-

UBND 

ngày 18 

tháng 11 

năm 2019) 

Nhằm 

đảm bảo 

điều kiện 

cơ sở vật 

chất bố trí 

nơi làm 

việc mới 

cho Văn 

phòng 

Đoàn 

ĐBQH, 

HĐND và 

UBND 

thành phố 

Đà Nẵng 

sau khi di 

dời khỏi 

trụ sở cũ 

tại 42 

Bạch 

- Cải tạo 

khối nhà 

02 tầng 

phía 

đường 

Bạch 

Đằng, diện 

tích xây 

dựng 342 

m2, bao 

gồm:   

+ Ngăn 

chia 

phòng 

theo chức 

năng làm 

việc mới. 

+ Tháo dỡ 

thay mới 

toàn bộ 

Thay đổi 

quy mô 

đầu tư dự 

án do thay 

đổi 

phương án 

cải tạo, 

thiết kế 

công trình 

Dự án 

nhóm B, 

công 

trình dân 

dụng cấp 

III. 

46.658.836.000 Ngân sách 

thành phố 

Số 32 

đường 

Bạch 

Đằng, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Năm 

2019-

2021 
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Đằng để 

làm Bảo 

tàng lịch 

sử Đà 

Nẵng. 

nền gạch, 

cửa, thiết 

bị điện 

nước. 

+ Matic 

sơn nước 

mới lại 

toàn bộ 

khối nhà. 

+ Đóng 

mới trần 

thạch cao. 

+ Cải tạo 

mặt ngoài 

công trình. 

- Tháo dỡ 

03 dãy nhà 

02 tầng 

phía Bắc 

và phía 

Nam; xây 

mới công 

trình 04 

tầng: diện 

tích xây 

dựng 577 

m2. 

- Xây mới 

nhà bảo 

vệ, nhà để 

xe, sân nền 

và cảnh 

quan; Cải 

tạo tường 
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rào, cổng 

ngõ. 

- Đầu tư 

trang thiết 

bị văn 

phòng; 

Thiết bị 

xây lắp 

công trình 

(thang 

máy, máy 

phát điện, 

máy bơm, 

ĐHKK,…

.). 

4 San nền, 

kè bao tại 

khu vực 

bố trí cho 

Hải đội 2 - 

Bộ đội 

biên 

phòng 

(thuộc khu 

dịch vụ 

hậu cần 

cảng địa 

phương) 

(giai đoạn 

2) 

(Tờ trình 

số 

8062/TTr-

UBND 

Bố trí đất 

cho các 

đơn vị 

thuộc diện 

di dời, thu 

hồi đất 

(Hải đội 2 

- Bộ đội 

biên 

phòng, 

Trung tâm 

tìm kiếm 

cứu nạn 

hổn hợp 

khu vực 

Miền 

Trung, Hải 

đội 2 - Cục 

điều tra 

a) Giai 

đoạn 1:  

- Điều 

chỉnh 

giảm tổng 

mức đầu 

tư do điều 

chỉnh thiết 

kế.. 

- Bổ sung 

hệ cọc 

khoan 

nhồi; bổ 

sung gia 

cường 

phạm vi 

đầu hệ cọc 

đóng bằng 

vật liệu 

Nhằm 

hoàn 

chỉnh hồ 

sơ pháp lý, 

thực hiện 

điều chỉnh 

dự án theo 

quy định 

hiện hành, 

làm cơ sở 

tiếp tục 

triển khai 

đầu tư giai 

đoạn 2 và 

hoàn 

thành 

quyết toán 

công trình. 

Dự án 

nhóm B, 

công 

trình hạ 

tầng kỹ 

thuật cấp 

III 

147.129.434.000 - Vốn ngân sách 

thành phố: 

72.556.000.000 

đồng.   

- Vốn do các 

đơn vị thụ 

hưởng chi trả: 

74.573.000.000 

đồng. 

  + Hải đội 2 - 

Cục Điều tra 

chống buôn lậu: 

33.651.000.000 

đồng. 

  + Công ty Cổ 

phần Tàu lai 

Cảng Đà Năng: 

40.922.000.000 

đồng. 

Quận 

Sơn Trà, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

- Giai 

đoạn 

1: Từ 

năm 

2013 

đến 

nay. 

- Giai 

đoạn 

2: Dự 

kiến 

từ 

năm 

2019 - 

2021.   
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ngày 29 

tháng 11 

năm 2019) 

 

phòng 

chống 

buôn lậu, 

Công ty 

Cổ phần 

Tàu lai 

cảng Đà 

Nẵng) để 

xây dựng 

và phát 

triển hạ 

tầng, kinh 

tế - xã hội 

của thành 

phố 

chuyên 

dụng 

chống 

xâm thực. 

b) Giai 

đoạn 2: 

- Điều 

chỉnh một 

số nội 

dung cho 

phù hợp 

với thực tế 

hiện 

trường. 



157 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04/Ngày 11-1-2020  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 273 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 
            
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của 

HĐND thành phố về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 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 Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân thành phố thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 7095/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố đề nghị bổ sung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Đô thị 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. Bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2018 của HĐND thành phố về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau: 

1. Bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND như sau: “Các 

nhóm sản phẩm du lịch chính: Du lịch biển với các mô hình nghỉ dưỡng đa dạng; du 

lịch MICE thúc đẩy bởi việc tổ chức sự kiện quốc tế và môi trường kinh doanh có năng 

lực cạnh tranh cao và du lịch sinh thái, tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng; loại hình dịch 

vụ vui chơi giải trí có hoạt động cá cược theo quy định (đua ngựa, đua chó, casino…).” 
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2. Bổ sung Điểm đ, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND như sau:  “Kêu 

gọi tư nhân đầu tư phát triển mới một số môn thể thao như: Thể thao golf, thể thao 

biển, thể thao trên không, phù hợp với điều kiện của thành phố để phục vụ nhân dân 

và thu hút khách du lịch (bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, 

thuyền buồm, dù lượn không động cơ, lướt ván, rowing biển, kayak biển…).”   

3. Bổ sung Điểm c, Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND như sau:   
“Quy hoạch các sân golf ở khu vực huyện Hoà Vang (Bà Nà, Hoà Phong - Hoà 

Phú…), vùng bãi cát ven biển Ngũ Hành Sơn và các khu vực trọng điểm du lịch của 

thành phố.” 

4. Bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư ban hành kèm theo Khoản 5, Điều 

1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND các dự án đính kèm Nghị quyết này. 

5. Tích hợp các nội dung Khoản 1,2,3,4, Điều 1 của Nghị quyết này vào Đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND 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 Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu và đại biểu HĐND 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 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./. 
 

  
 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỔ SUNG 

NGHỊ QUYẾT 163/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2018 CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Nghị quyết số: 273 /NQ-HĐND  ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân  thành phố Đà Nẵng) 

 

TT Danh mục công trình 

Loại 

Công 

trình 

Địa điểm  

xây dựng 

Nguồn vốn 

đầu tư 

Dự kiến tổng 

mức đầu tư  

Thời gian KC-

HT dự kiến 

 THƯƠNG MẠI DU LỊCH      

1 
Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf tại 

xã Hoà Phong, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang 
 

xã Hoà Phong, xã 

Hoà Phú, huyện 

Hòa Vang 

Nguồn vốn tư 

nhân 
40.212.000.000.000 2020-2022 

2 Dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa Việt Nam  

xã Hòa Ninh, 

huyện Hòa Vang 

và phường Hòa 

Hiệp Bắc, quận 

Liên Chiểu 

Nguồn vốn tư 

nhân 
4.806.000.000.000 2019-2025 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

