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09/12/2020 Nghị quyết số 325/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 
90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và 
 sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ 
nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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09/12/2020 Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối 
tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời 
lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện 
ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng 
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09/12/2020 Nghị quyết số 335/2020/NQ-HĐND Kéo dài hiệu lực thi hành 
Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 
2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua nâng chuẩn 
hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, 
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Đà Nẵng 
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điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố ban  hành Quy định 
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 
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có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu vực phòng thủ 
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năm học 2020 - 2021 
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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:  325/2020/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày  09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của  
Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và 
 sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn 

 nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

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

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 
quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

Xét Tờ trình số 7633/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 
của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên 
địa bàn tự khai thác nước để sử dụng theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP 
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ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
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, 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 khoá IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

  
 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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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 

Số: 331/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng 

tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 7833/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng và chế độ 
thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 494/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 
của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng 
phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
cụ thể như sau: 
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1. Phạm vi áp dụng: Hai tuyến đường Trần Phú và Bạch Đằng. Ngoài ra, giao Ủy 
ban nhân dân thành phố xây dựng lộ trình bổ sung thêm một số tuyến đường thu phí tại 
khu vực trung tâm thành phố đủ điều kiện đỗ xe theo quy định hiện hành. 

2. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng 
đường để đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng 
đường để đỗ xe ô tô. 

3. Các trường hợp miễn thu phí: 

a) Xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ; 

b) Xe quân sự, xe công an đang làm nhiệm vụ; 
c) Xe cứu thương đang làm nhiệm vụ (kể cả các loại xe khác chở người bị nạn 

đến nơi cấp cứu); 
d) Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ 

khẩn cấp theo quy định của pháp luật; 
e) Các xe đang phục vụ các hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền 

cho phép. 
4. Mức thu phí 

Đơn vị tính : Đồng/xe/lượt/giờ  

Nội dung Giờ 1 Giờ 2 Giờ 3 Giờ 4 Mỗi giờ từ 
giờ 5 trở đi 

Xe ô tô dưới 16 chỗ,  
xe tải dưới 2,5 tấn 

15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 

Xe ô tô từ 16 chỗ đến 30 chỗ, 
xe tải từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn 20.000 20.000 25.000 25.000 30.000 

Xe ô tô trên 30 chỗ,  
xe tải trên 3,5 tấn 

30.000 30.000 35.000 35.000 40.000 

a) Một lượt xe là một lần xe vào, xe ra vị trí đỗ xe. Một lượt tối đa 60 phút, quá 
thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo. 

b) Thời gian thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô từ 06 giờ 00 sáng 
đến 22 giờ 00. 

5. Cơ quan thu phí: Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận 
tải chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển 
khai giải pháp thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

6. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí:  

a) Thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí, Luật Giao thông đường bộ, 
Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; 
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b) Trường hợp đơn vị được giao trách nhiệm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường 
để đỗ xe ô tô đã được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo 
dự toán hằng năm thì phải nộp 100% số phí thu được vào ngân sách theo phân cấp. 

c) Trường hợp đơn vị được giao trách nhiệm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường 
để đỗ xe ô tô nhưng chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động 
thu phí thì được để lại 75% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác 
quản lý, chi phí cho công tác thu phí. Số còn lại 25% nộp ngân sách nhà nước theo 
phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

d) Hằng năm, cơ quan thu phí phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi 
quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được để lại chưa chi trong năm được chuyển 
sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

2. Bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1, điểm c khoản 3 Điều 1 và điểm c 
khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 334/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 ttháng 12 năm 2020 

 

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

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã 
hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 
2003 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động 
của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;  

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính 
phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động 
của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ đối với người 
chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 
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Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng 
đồng; 

Căn cứ Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người 
cai nghiện ma túy tự nguyện; 

Xét Tờ trình số 7661/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các nội dung, mức chi và chế độ 
hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội 
đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định các nội dung, mức chi hỗ trợ công tác dự phòng nghiện ma 
túy 

1. Hỗ trợ sinh kế, tự học nghề cho người sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lần đầu theo Nghị định số 167/2013/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, còn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
quyết định xử phạt có hiệu lực (sau đây viết tắt là người có nguy cơ cao nghiện ma 
túy); người đang chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cai nghiện ma 
túy tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn 
thành phố, với mức chi tối đa không quá 10.000.000 đồng/đối tượng. 

a) Nội dung chi thực hiện 
- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện, công cụ, vật nuôi, cây giống... phục vụ cho 

hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh; 
- Chi hỗ trợ cho cơ sở dạy nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp dạy nghề, 

truyền nghề cho đối tượng để giải quyết việc làm. 
b) Điều kiện hỗ trợ 
- Là người có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú 01 năm trở lên trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 
- Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, chưa có việc làm, có nhu cầu hỗ trợ sinh kế, 

tự học nghề và được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ 
gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng; người khuyết tật; 
người chưa thành niên; người thuộc diện bảo trợ xã hội; người có hoàn cảnh khó khăn 
về kinh tế (gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình có người ốm đau thường 
xuyên, không còn khả năng lao động); 

- Đối với hỗ trợ sinh kế thì phải có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, khả 
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thi; đối với hỗ trợ học nghề, truyền nghề thì phải có hợp đồng giữa Ủy ban nhân dân 
xã, phường với cơ sở sản xuất, kinh doanh trước khi tiến hành hỗ trợ. 

c) Nguyên tắc hỗ trợ  
- Mỗi đối tượng có thể vừa được học nghề, vừa được hỗ trợ sinh kế; 
- Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần và không được hưởng chính sách hỗ trợ 

học nghề khác theo quy định của thành phố; 
2. Hỗ trợ chi phí cho Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện công tác dự phòng 

nghiện với mức chi không quá 20.000.000 đồng/xã, phường/năm. 
a) Nội dung chi thực hiện  
- Tổ chức sinh hoạt định kỳ (tài liệu, nước uống, chi thuê địa điểm, bàn ghế, loa 

đài và các trang thiết bị cần thiết khác); 
- Tổ chức cho chuyên gia tư vấn, nói chuyện chuyên đề; 
- Tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy; tập huấn kỹ năng sống; tổ chức 

hoạt động dã ngoại kết hợp giáo dục trực quan, truyền thông phòng, chống tệ nạn ma 
túy. 

b) Mức chi: Theo quy định hiện hành. 
3. Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, tùy tình hình thực tế địa phương, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm lập dự toán, gửi Ủy ban nhân dân quận, 
huyện tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 2. Quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện 
ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy 

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

2. Tiền văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và 
các hoạt động vui chơi giải trí, ngoài mức chi là 70.000 đồng/học viên/năm theo quy 
định của Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, hằng năm, ngân sách thành phố cân đối bố trí kinh phí để mua sắm, sửa 
chữa các dụng cụ thể thao, trang thiết bị phục vụ văn nghệ và tổ chức hội thi, hội 
diễn…cho học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập với mức 200.000.000 
đồng/năm. 

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, cơ sở cai nghiện công lập chịu trách nhiệm 
lập dự toán, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

3. Chi bồi dưỡng cho lực lượng tăng cường làm nhiệm vụ phối hợp đảm bảo an 
ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập với mức 50.000 đồng/người/ngày. 

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, cơ sở cai nghiện công lập chịu trách nhiệm 
phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 
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hội tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
4. Các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại cơ sở cai nghiện công lập 
a) Các khoản đóng góp: 
- Chi phí khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn 
tâm thần và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, thuốc chữa bệnh thông thường: Mức 
đóng góp theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh. 

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

- Tiền ăn; tiền học văn hoá; điện, nước sinh hoạt: Mức đóng góp theo quy định tại 
Điều 6 Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 

- Chi phí học nghề: Mức đóng góp theo quy định hiện hành. 
- Tiền văn hóa, văn nghệ, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt 

động vui chơi giải trí: Mức đóng góp 70.000 đồng/học viên/năm. 
b) Chế độ hỗ trợ: 
Hỗ trợ toàn bộ các khoản đóng góp tại điểm a khoản 4 Điều này cho người nghiện 

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

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, cơ sở cai nghiện công lập dự toán phù hợp 
tình hình thực tế, gửi sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.  

5. Các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đình, cộng đồng 

a) Các khoản đóng góp: 
Chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy; các xét nghiệm khác 

để chuẩn bị điều trị cắt cơn và tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: Mức đóng góp theo 
quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.  

b) Chế độ hỗ trợ: 
Hỗ trợ toàn bộ các khoản đóng góp tại điểm a khoản 5 Điều này đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách 
theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng, người chưa thành niên, người 
thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật; có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm 
trú 01 năm trở lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và có quyết định áp dụng biện pháp 
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cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
phường. 

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ cắt cơn, 
giải độc ma túy chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường 
lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế, gửi Sở Y tế tổng hợp, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

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

a) Các khoản đóng góp: 
Chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy; các xét nghiệm khác 

để chuẩn bị điều trị cắt cơn và tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: Mức đóng góp theo 
quy định hiện hành.  

b) Chế độ miễn các khoản đóng góp: 
Miễn các khoản đóng góp tại điểm a khoản 6 Điều này theo quy định hiện hành 

về giá dịch vụ khám, chữa bệnh. 
Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ cắt cơn, 

giải độc ma túy chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường 
lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế, gửi Sở Y tế tổng hợp, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

7. Hỗ trợ người được cử đến cơ sở cai nghiện công lập tiếp nhận người hoàn thành 
thời gian cai nghiện về địa phương để theo dõi, giúp đỡ, quản lý sau cai nghiện ma túy 
tại nơi cư trú với mức 150.000 đồng/lần. 

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, cơ sở cai nghiện công lập chịu trách nhiệm 
lập dự toán, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

8. Hỗ trợ người được phân công quản lý, theo dõi, hỗ trợ công tác phòng, chống 
tệ nạn ma túy tại cộng đồng (một người chỉ được phân công quản lý không quá 03 đối 
tượng cùng lúc) với mức 350.000 đồng/tháng/đối tượng, cụ thể:  

a) Người được phân công quản lý, theo dõi người có nguy cơ cao nghiện ma túy; 
người đang cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng: Thời gian hỗ trợ không quá 12 
tháng kể từ ngày được phân công quản lý. 

b) Người được phân công quản lý, theo dõi đối tượng đang chấp hành quản lý sau 
cai nghiện: Thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng kể từ ngày được phân công quản lý. 

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, Ủy ban nhân dân xã, phường chịu trách 
nhiệm lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế, gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện 
tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

9. Chi bồi dưỡng cho cán bộ họp Tổ tư vấn, thẩm định hồ sơ đưa người nghiện 
ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của quận, huyện với mức 100.000 
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đồng/người/cuộc họp (gồm Trưởng các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư 
pháp, Y tế; Trưởng Công an quận, huyện và cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội làm thư ký cuộc họp).  

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng dự 
toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

10. Hỗ trợ tổ chức phiên họp tại cơ sở cai nghiện công lập để xét, áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

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

b) Hỗ trợ chi phí xăng xe, chi phí tống đạt với mức 190.000 đồng/phiên họp cho 
Tòa án nhân dân thành phố. 

c) Hỗ trợ chi phí xăng xe với mức 150.000 đồng/phiên họp cho Viện Kiểm sát 
nhân dân thành phố. 

Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán, cơ sở cai nghiện công lập dự toán kinh phí 
hỗ trợ theo điểm a khoản 10 Điều này phù hợp tình hình thực tế, gửi sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tòa án nhân dân thành phố lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo điểm b khoản 10 Điều 
này và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo điểm c khoản 
10 Điều này; gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

11. Hỗ trợ người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai 
nghiện tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có thời gian sau cai nghiện đủ 05 
năm trở lên không tái nghiện ma túy (tính đến ngày Ủy ban nhân dân xã, phường họp 
xét), với mức 10.000.000 đồng/đối tượng. 

a) Điều kiện hỗ trợ 
- Là người có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.  
- Không vi phạm pháp luật về an ninh trật tự đến mức bị xử lý vi phạm hành chính 

hoặc hình sự. 
- Không sử dụng lại ma túy. 
b) Nguyên tắc hỗ trợ: Việc hỗ trợ được tiến hành trực tiếp bằng tiền mặt và mỗi 

đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần. 
c) Quy trình thực hiện 
- Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện tổ chức thử, test chất ma túy đối với các 

trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 11 Điều này; tổ chức 
họp với các ngành chức năng ở cấp xã gồm: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; Công an, cán bộ phụ trách phòng chống tệ nạn xã hội; các ngành, các hội đoàn 
thể khác (nếu cần thiết) để xem xét từng trường hợp. Tổng hợp danh sách đủ điều kiện, 
gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an quận, 
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huyện thẩm định danh sách, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản gửi về Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố 
phúc tra, tổng hợp danh sách, gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 
duyệt kinh phí hỗ trợ.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01  tháng 01 năm 2021 và thay thế 

Nghị quyết số 198/2018/NQ-HĐND ngày 19 ngày 12 tháng 2018 của Hội đồng nhân 
dân thành phố quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác 
cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ 
nội dung “thông qua Tờ trình số 4484/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý thành công từ 
05 năm trở lên, không tái nghiện trên địa bàn thành phố” tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-
HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2012. 

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

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

nhân dân thành phố giám sát việc 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 16, thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

  Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, 
hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm 

2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
 Xét Tờ trình số 7314/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND 
ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua nâng 
chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 
02 năm 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn 
hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ 
nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm 
2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách 
Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo đúng quy định của pháp luật. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Số: 335/2020/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
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định của pháp luật; 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác                                 

thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

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 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật 
khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 7536/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về ban hành Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi thực hiện công 
tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ 
nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

Chi tiết theo Phụ lục kèm theo. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Số: 336/2020/NQ-HĐND 

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
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Điều 2. Việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo 
cổ 

Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán, quyết toán và việc sử dụng kinh phí 
chi trả cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ được thực hiện theo quy định hiện hành 
của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn có liên quan và 
quy định tại Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật 
khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

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. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại 
Phụ lục đính kèm theo Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện 
theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 

 
 
 

 



 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020 21 

Phụ lục 
QUY ĐỊNH MỨC CHI VÀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ TỪ NGUỒN NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚCTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 336/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

STT NỘI DUNG MỨC CHI 

1 

 Chi thù lao cho cán bộ khoa học, kỹ 
thuật (là người của cơ quan có chức 
năng thực hiện dự án thăm dò, khai 
quật khảo cổ hoặc được cử tham gia 
thường xuyên và trực tiếp vào dự án 
thăm dò, khai quật khảo cổ)  

300.000đồng/người/ngày.  
Số ngày làm căn cứ để thanh toán chi bồi 
dưỡng là số ngày thực tế trực tiếp làm việc tại 
hiện trường khai quật hoặc trực tiếp thực hiện 
các nhiệm vụ chỉnh lý hiện vật khảo cổ theo sự 
phân công và có xác nhận của thủ trưởng đơn 
vị hoặc chủ nhiệm đề tài/dự án trong phạm vi 
dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Ngoài mức chi trên, cán bộ khoa học, kỹ thuật 
vẫn được hưởng chế độ lương, các loại phụ cấp 
đang hiện hưởng, chế độ công tác phí theo mức 
chi quy định tại 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 
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn 
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 

2 

 Chi thù lao đối với chuyên gia tư 
vấn khoa học cho công tác thăm dò, 
khai quật khảo cổ (là người ký hợp 
đồng tham gia tư vấn khoa học 
trong quá trình xây dựng và thực 
hiện dự án thăm dò, khai quật khảo 
cổ)  

Theo hình thức hợp đồng tư vấn. Mức chi cho 
chuyên gia tư vấn khoa học làm căn cứ để ký 
kết hợp đồng trọn gói cho những ngày tham 
gia tư vấn: 650.000đồng/ngày/người. 
Ngoài mức chi trên, chuyên gia tư vấn khoa 
học vẫn được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ 
tại nơi đến công tác, tiền tàu, xe (nếu có) theo 
mức chi quy định tại 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 hội nghị đối với các cơ 
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3 

 Chi hội thảo phục vụ công tác thăm 
dò, khai quật khảo cổ; hội thảo báo 
cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo 
cổ và kết quả nghiên cứu, chỉnh lý 
di tích, di vật  

Theo quy định tại 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 
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn 
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng 
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4  Thuê khoán bảo vệ công trường và 
kho tạm 24/24h  250.000 đồng/ngày/người 

 

 Thuê khoán nhân công phục vụ 
công tác điều tra, đào thăm dò, khai 
quật khảo cổ, phân loại chỉnh lý di 
vật   

350.000 đồng/ngày/người 

5  Chi viết báo cáo kết quả thăm dò, 
khai quật khảo cổ    

a  Báo cáo sơ bộ  4.000.000 đồng/báo cáo 

b  Báo cáo khoa học  12.000.000 đồng/báo cáo 

6  Mức chi cho công tác lập hồ sơ 
khoa học    

a  Chi dập hoa văn và văn bia  
100.000 đồng/bản (khổ A4), 150.000 
đồng/bản (khổ A3), 250.000 đồng/bản (khổ 
A2), 450.000 đồng/bản (khổ A0) 

b  Chi chụp ảnh chụp di tích và di vật  25.000 đồng/ảnh (bao gồm công chụp, chỉnh 
sửa và chi phí làm ảnh cỡ 9x12) 

c 
 Phiếu đăng ký hiện vật (mô tả đặc 
trưng, niên đại, nguồn gốc và tính 
chất hiện vật)  

30.000 đồng/phiếu 

d 

 Chi đo vẽ di tích, di vật (mặt bằng 
tổng thể khu di tích, mặt bằng hiện 
trạng di tích, mặt cắt địa tầng, chi 
tiết các dấu vết kiến trúc…, hình 
dáng, hoa văn của các loại di vật…)  

Theo hợp đồng thỏa thuận trên cơ sở ngày 
công lao động và mức chi bồi dưỡng đối với 
cán bộ quy định tại Khoản 1 Phụ lục này 

7  Chi phục chế, phục dựng hiện vật 
khảo cổ  

Thực hiện theo hợp đồng trên cơ sở khối lượng 
công việc thực tế và trong phạm vi dự toán 
kinh phí đã được cấp có thẩm quyền giao 

8 

Chi về mua sắm hoặc thuê trang 
thiết bị vật tư, dụng cụ, văn phòng 
phẩm phục vụ thăm dò, khai quật 
khảo cổ; thuê phương tiện đi lại; lán 
trại tại công trường phục vụ thăm 
dò, khai quật khảo cổ; in ấn, photo, 
nhân bản hồ sơ và báo cáo; thuê 
khoán lấp hố hoặc bảo tồn di tích 
sau khi thăm dò, khai quật 

Căn cứ định mức quy định hiện hành, giá thực 
tế của địa phương tại thời điểm thăm dò, khai 
quật và được thỏa thuận trong hợp đồng kinh 
tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm, quản lý 
sử dụng tài sản từ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước phục vụ cho công tác thăm dò, khai quật 
khảo cổ có trách nhiệm chấp hành đúng quy 
định hiện hành về mua sắm, quản lý sử dụng 
tài sản nhà nước; trình cơ quan có thẩm quyền 
quyết định phương án xử lý tài sản sau khi kết 
thúc dự án. 

9 

 Chi công tác di dời các di tích, di 
vật hoặc lấp cát bảo tồn tại chỗ các 
di tích, di vật dưới lòng đất; thuê 
khoán kho, bãi bảo quản tạm thời di 

Thực hiện theo hợp đồng căn cứ vào định mức 
quy định hiện hành, đơn giá do địa phương ban 
hành theo quy định của Luật Giá và các văn 
bản hướng dẫn Luật hoặc mức giá thực tế trên 
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tích, di vật; thuê máy móc cần thiết 
phục vụ công tác thăm dò, khai quật 
khảo cổ   

địa bàn thành phố Đà Nẵng và trong phạm vi 
dự toán được duyệt theo nguyên tắc tiết kiệm, 
hiệu quả. 

10 
 Chi hoạt động bộ máy của đoàn 
khai quật hoặc của dự án thăm dò, 
khai quật khảo cổ  

Theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt trên cơ sở các định mức chi hiện hành 
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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: 337/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho 

nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 02 năm 2011; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;  
Căn cứ Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, 
mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 
tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống mua bán người;  

Xét Tờ trình số 7558/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy 
định một số mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn 
nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa 
- Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ 
hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán  

1. Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trực tiếp tham 
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gia quản lý, bảo vệ nạn nhân với mức 200.000 đồng/người/ngày. 

2. Chi hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân (thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng) với mức 53.000 
đồng/người/ngày. 

3. Chi tiền ăn trong những ngày đi đường cho nạn nhân có nguyện vọng trở về 
nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả với mức 70.000 đồng/người/ngày. 

4. Hỗ trợ chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng cho nạn nhân chết trong 
thời gian lưu trú tại cơ sở, sau 24 giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm 
quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng: 

a) Chi phí tổ chức mai táng: 7.000.000 đồng/trường hợp/lần. 

b) Chi phí giám định pháp y: Mức hỗ trợ theo Thông tư số 34/2014/TT-BTC 
ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y. 

5. Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân  thuộc hộ 
nghèo khi trở về nơi cư trú với mức 1.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ 
nghèo theo tiêu chí thu nhập).  

6. Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải cứu, 
bảo vệ và vận chuyển nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ; kiểm 
tra công tác hỗ trợ nạn nhân: Thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 
95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy 
định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

7. Chi hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân: Thực hiện theo 
mức chi quy định tại Nghị quyết số 240/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân 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 và Nghị quyết số 215/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 
12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm cho công 
tác thảo thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

8. Chi hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: Thực hiện theo mức 
chi quy định tại Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ cấp xã hội. 

9. Những nội dung chi không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội 
dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 
11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
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Phòng, chống mua bán người. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

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

quy định của pháp luật. 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. 

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 được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 338/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc đặt tên một số đường trên địa bàn 

 thành phố Đà Nẵng năm 2020 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 
ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn 
hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt, đổi tên đường, phố 
và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 
tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 7657/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc thông qua Đề án đặt tên đường tại địa bàn thành phố Đà Nẵng 
năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đặt tên cho một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 
1. Quận Cẩm Lệ: 17 đường (theo Phụ lục I đính kèm). 
2. Quận Hải Châu: 07 đường (theo Phụ lục II đính kèm). 
3. Quận Liên Chiểu: 22 đường (theo Phụ lục III đính kèm). 
4. Quận Ngũ Hành Sơn: 04 đường (theo Phụ lục IV đính kèm). 
5. Quận Sơn Trà: 03 đường (theo Phụ lục V đính kèm). 
6. Quận Thanh Khê: 01 đường (theo Phụ lục VI đính kèm). 
7. Huyện Hòa Vang: 09 đường (theo Phụ lục VII đính kèm). 
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2020. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
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1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường 
tại Điều 1 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 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 
- 2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục I 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12  năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I. KDC SỐ 18 ĐƯỜNG TRẦN HUY LIỆU, PHƯỜNG KHUÊ 

TRUNG: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Trần Huy Liệu, chiều dài 

130m, đặt tên là Phước Hòa 6. 
II. KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VEN SÔNG HÒA XUÂN GĐ 2, 

PHƯỜNG HÒA XUÂN: 15 đường 
1. Đoạn đường từ đường Hoàng Thế Thiện đến giáp đường Võ Chí Công, 

chiều dài 1.430m, đặt tiếp tên là Lê Quảng Chí. 
2. Đoạn đường từ đường Thái Văn Lung đến giáp đường Lê Sỹ, chiều dài 

320m, đặt tiếp tên là Chế Viết Tấn. 
3. Đoạn đường từ đường Cồn Dầu 15 đến giáp đường Phạm Xuân Ẩn, chiều 

dài 810m, đặt tên là Đỗ Quỳ. 
4. Đoạn đường từ đường Tôn Thất Dương Kỵ đến giáp đường Nguyễn Đình 

Thi, chiều dài 1.370m, đặt tên là Lê Sỹ. 
5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Thông đến giáp đường Cồn Dầu 22, 

chiều dài 480m, đặt tên là Cồn Dầu 14. 
6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Thông đến giáp đường Cồn Dầu 22, 

chiều dài 480m, đặt tên là Cồn Dầu 15. 
7. Đoạn đường từ đường Cồn Dầu 15 đến giáp đường Vũ Xuân Thiều, chiều 

dài 410m, đặt tên là Cồn Dầu 16. 
8. Đoạn đường từ đường Đỗ Quỳ đến giáp đường Cồn Dầu 18, chiều dài 

120m, đặt tên là Cồn Dầu 17. 
9. Đoạn đường từ đường Cồn Dầu 15 đến giáp đường Vũ Xuân Thiều, chiều 

dài 440m, dặt tên là Cồn Dầu 18. 
10. Đoạn đường từ đường Cồn Dầu 15 đến giáp đường Vũ Xuân Thiều, 

chiều dài 440m, đặt tên là Cồn Dầu 19. 
11. Đoạn đường từ đường Lê Quảng Chí đến giáp đường Cồn Dầu 22, chiều 

dài 130m, đặt tên là Cồn Dầu 20. 
12. Đoạn đường từ đường Lê Quảng Chí đến giáp đường Cồn Dầu 22, chiều 

dài 130m, đặt tên là Cồn Dầu 21. 
13. Đoạn đường từ đường Thái Văn Lung đến giáp đường Lê Sỹ, chiều dài 

320m, đặt tên là Cồn Dầu 22. 
14. Đoạn đường từ đường Thái Văn Lung đến giáp đường Lê Sỹ, chiều dài 
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320m, đặt tên là Cồn Dầu 23. 
15. Đoạn đường từ đường Thái Văn Lung đến giáp đường Lê Sỹ, chiều dài 

340m, đặt tên là Cồn Dầu 24. 
III. KDC NAM CẦU CẨM LỆ: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Trần Nam Trung đến giáp đường Phạm Hùng, chiều 

dài 950m, đặt tên là Nguyễn Xuân Lâm. 
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Phụ lục II 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12  năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I. KHU GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN 372, PHƯỜNG HÒA THUẬN TÂY: 

06 đường 
1. Đoạn đường từ cổng doanh trại quân đội Sân bay đến giáp đường Nguyễn 

Văn Linh, chiều dài 430m, đặt tên là Trường Thi 1. 
2. Đoạn đường từ đường Trường Thi 3 đến giáp đường Nguyễn Văn Linh, 

chiều dài 310m, đặt tên là Trường Thi 2. 
3. Đoạn đường từ đường Trường Thi 1 đến giáp Tường rào Sân bay, chiều 

dài 70m, đặt tên là Trường Thi 3. 
4. Đoạn đường từ đường Trường Thi 1 đến giáp đường Trường Thi 2, chiều 

dài 75m, đặt tên là Trường Thi 4. 
5. Đoạn đường từ đường Trường Thi 1 đến giáp đường Trường Thi 2, chiều 

dài 90m, đặt tên là Trường Thi 5. 
6. Đoạn đường từ đường Trường Thi 1 đến giáp đường Trường Thi 2, chiều 

dài 105m, đặt tên là Trường Thi 6. 
II. ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HOÀNG THÚC TRÂM ĐẾN ĐƯỜNG 

Ỷ LAN NGUYÊN PHI, PHƯỜNG HÒA CƯỜNG BẮC: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Hoàng Thúc Trâm đến giáp đường Ỷ Lan Nguyên Phi, 
chiều dài 440m, đặt tên là Bình An 7.     
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Phụ lục III 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12  năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I. KHU SỐ 6 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC, PHƯỜNG 

HÒA MINH: 05 đường 
1. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Thanh Nghị, 

chiều dài 380m, đặt tên là Hòa Phú 1. 
2. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Hòa Phú 1, 

chiều dài 135m, đặt tên là Hòa Phú 2. 
3. Đoạn đường từ đường Hòa Phú 2 đến giáp đường Hòa Phú 5, chiều dài 

210m, đặt tên là Hòa Phú 3. 
4. Đoạn đường từ đường Hòa Phú 2 đến giáp đường Hòa Phú 5, chiều dài 

205m, đặt tên là Hòa Phú 4. 
5. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Hòa Phú 1, 

chiều dài 135m, đặt tên là Hòa Phú 5. 
II. KHU A - KHU PHỨC HỢP ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI CAO TẦNG 

PHƯƠNG TRANG, PHƯỜNG HÒA MINH: 04 đường 
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tất Thành đến giáp đường Chúc Động, 

chiều dài 540m, đặt tên là Trần Minh Tông. 
2. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Chúc Động, chiều dài 500m, 

đặt tên là Trần Đăng. 
3. Đoạn đường từ đường Phan Thị Nể đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc, 

chiều dài 160m, đặt tên là Hòa Minh 30. 
4. Đoạn đường từ đường Dũng Sĩ Thanh Khê đến giáp đường Ngọc Hồi, 

chiều dài 440m, đặt tên là Phú Lộc 22. 
III. KHU PHỨC HỢP ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI CAO TẦNG 

PHƯƠNG TRANG, PHƯỜNG HÒA MINH: 07 đường  
1. Đoạn đường từ đường Hồ Bá Ôn đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc, chiều 

dài 420m, đặt tiếp tên là Hồ Bá Ôn. 
2. Đoạn đường từ đường Trần Nguyên Đán đến giáp đường Hòa Minh 25, 

chiều dài 160m, đặt tên là Hòa Minh 24. 
3. Đoạn đường từ đường Hồ Tùng Mậu đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc, 

chiều dài 300m, đặt tên là Hòa Minh 25. 
4. Đoạn đường từ đường Hòa Minh 25 đến giáp đường Hoàng Thị Loan, 
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chiều dài 150m, đặt tên là Hòa Minh 26. 
5. Đoạn đường từ đường Đinh Đức Thiện đến giáp đường Hòa Minh 29, 

chiều dài 160m, đặt tên là Hòa Minh 27. 
6. Đoạn đường từ đường Hồ Tùng Mậu đến giáp đường Hòa Minh 27, chiều 

dài 175m, đặt tên là Hòa Minh 28. 
7. Đoạn đường từ đường Hồ Tùng Mậu đến giáp đường Hòa Minh 26, chiều 

dài  220m, đặt tên là Hòa Minh 29. 
IV. KHU TĐC GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN LỮ ĐOÀN 532, PHƯỜNG 

HÒA KHÁNH NAM: 06 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Khánh An 1 đến giáp Tường rào quân đội, chiều 

dài 440m, đặt tên là Khánh An 6. 
2. Đoạn đường từ Tường rào quân đội đến giáp Tường rào quân đội, chiều 

dài 500m, đặt tên là Khánh An 7. 
3. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Khánh An 6, 

chiều dài 335m, đặt tên là Khánh An 8. 
4. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Khánh An 6, 

chiều dài 335m, đặt tên là Khánh An 9. 
5. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Khánh An 6, 

chiều dài 335m, đặt tên là Khánh An 10. 
6. Đoạn đường từ Tường rào quân đội đến giáp đường Khánh An 6, chiều 

dài 370m, đặt tên là Khánh An 11. 
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Phụ lục IV 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

I. KHU DÂN CƯ BÁ TÙNG, PHƯỜNG HÒA QUÝ: 02 đường 
1. Đoạn đường từ đường Võ Chí Công đến giáp đường 7,5m đang thi công, 

chiều dài 1.060m, đặt tên là Lê Trí Viễn. 
2. Đoạn đường từ đường Võ Chí Công đến giáp đường Cao Hồng Lãnh, 

chiều dài 265m, đặt tên là Đại An 5. 
II. ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG MINH MẠNG ĐẾN CẦU BỜ QUAN, 

PHƯỜNG KHUÊ MỸ: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Trần Văn Đán đến giáp Cầu Bờ Quan, chiều dài 

480m, đặt tiếp tên là Minh Mạng. 
III. ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN THOẠI ĐẾN ĐƯỜNG 

PHAN TỨ, PHƯỜNG MỸ AN: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Thoại đến giáp đường Phan Tứ, chiều 

dài 1.020m, đặt tên là Mai Thúc Lân. 
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Phụ lục V 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12  năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I. ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG DƯƠNG VÂN NGA ĐẾN ĐƯỜNG 

NGUYỄN TRUNG TRỰC, PHƯỜNG NẠI HIÊN ĐÔNG: 01 đường 
 Đoạn đường từ đường Dương Vân Nga đến giáp đường Nguyễn Trung 

Trực, chiều dài 135m, đặt tên là Nại Thịnh 12. 
II. KHU THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ NẠI HIÊN ĐÔNG, PHƯỜNG 

NẠI HIÊN ĐÔNG: 02 đường 
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hữu An đến giáp đường Trần Sâm, chiều 

dài 70m, đặt tên là Nại Hiên Đông 19. 
2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hữu An đến giáp đường 10,5m đang thi 

công, chiều dài 170m, đặt tên là Nại Hiên Đông 20. 
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Phụ lục VI 
ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12  năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I. ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG HÃNG ĐẾN ĐƯỜNG 

NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN, PHƯỜNG AN KHÊ: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Cần Giuộc đến giáp đường Nguyễn Phước Nguyên, 

chiều dài 240m, đặt tiếp tên là Nguyễn Công Hãng. 
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Phụ lục VII 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12  năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
KHU B – KHU DÂN CƯ NAM CẦU CẨM LỆ, XÃ HÒA CHÂU: 09 đường 
1. Đoạn đường từ đường Võ Thành Vỹ đến giáp đường Trương Vĩnh Ký, 

chiều dài 200m, đặt tên là Bàu Cầu 20. 
2. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Bàu Cầu 20, chiều dài 60m, 

đặt tên là Bàu Cầu 21. 
3. Đoạn đường từ đường Bùi Huy Đáp đến giáp đường Âu Dương Lân, 

chiều dài 150m, đặt tên là Bàu Cầu 22. 
4. Đoạn đường điểm đầu và điểm cuối đều là đường Bàu Cầu 22, chiều 

dài  190m, đặt tên là Bàu Cầu 23. 
5. Đoạn đường từ đường Bùi Huy Đáp đến giáp đường Âu Dương Lân, 

chiều dài 150m, đặt tên là Bàu Cầu 24. 
6. Đoạn đường từ đường Kha Vạng Cân đến giáp đường Trương Vĩnh Ký, 

chiều dài 330m, đặt tên là Bàu Cầu 25. 
7  Đoạn đường từ đường Kha Vạng Cân đến giáp đường Bàu Cầu 28, chiều 

dài 270m, đặt tên là Bàu Cầu 26. 
8. Đoạn đường từ đường Kha Vạng Cân đến giáp đường Trương Vĩnh Ký, 

chiều dài 330m, đặt tên là Bàu Cầu 27. 
9. Đoạn đường từ đường Bàu Cầu 25 đến giáp đường Bàu Cầu 27, chiều 

dài 100m, đặt tên là Bàu Cầu 28. 
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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 

Số: 341/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí 
và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 7999/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức 
thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và 
ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ 
tịch trên địa bàn thành phố cụ thể như sau: 

1. Đối tượng nộp lệ phí 

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các 
việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch.  

2. Các trường hợp miễn lệ phí hộ tịch 
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a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, 
người thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố, người khuyết tật. 

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân 
Việt Nam cư trú ở trong nước. 

3. Mức thu lệ phí và cơ quan thu 

a)  Mức thu 

- Mức thu lệ phí tại Ủy ban nhân dân các phường, xã theo Phụ lục I đính 
kèm; 

- Mức thu lệ phí tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo Phụ lục II 
đính kèm. 

b) Cơ quan thu 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Ủy ban nhân dân phường, xã. 

4. Thu, nộp lệ phí hộ tịch 

a) Thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và 
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; 

b) Cơ quan thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời 100% số tiền lệ phí thu 
được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách 
nhà nước hiện hành; 

c) Cơ quan thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán 
lệ phí năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; 

d) Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố 
trí trong dự toán của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối 
tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 
Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số nội dung và mức thu lệ phí 
“Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch 
theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết 
số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân 
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thành phố quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 
2016 - 2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày  09  tháng 12 năm 2020./. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục I 
BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH  

ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ 
(Kèm theo Nghị quyết số: 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí 
 hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
                                                                                    (Đơn vị tính: đồng) 

STT Nội dung Mức thu  

01 Khai sinh  

 Đăng ký khai sinh đúng hạn Miễn thu 

 Đăng ký khai sinh không đúng hạn 5.000 

 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, 
giấy tờ cá nhân 8.000 

 Đăng ký lại khai sinh 8.000 

02 Khai tử  

 Đăng ký khai tử đúng hạn Miễn thu 

 Đăng ký khai tử không đúng hạn 5.000 

 Đăng ký lại khai tử 5.000 

03 Kết hôn  

 Đăng ký kết hôn Miễn thu 

 Đăng ký lại kết hôn 30.000 

04 Nhận cha, mẹ, con 15.000 

05 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 
14 tuổi cư trú ở trong nước 15.000 

06 Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư 
trú ở trong nước 15.000 

07 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15.000/bản 
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08 Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ 
tịch khác 5.000 

09 Giám hộ  

 Đăng ký giám hộ Miễn thu 

 Đăng ký thay đổi giám hộ Miễn thu 

 Đăng ký chấm dứt giám hộ Miễn thu 

 Đăng ký giám sát việc giám hộ Miễn thu 

10 Đăng ký hộ tịch khác 5.000 
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Phụ lục II 
BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH  

ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN 
(Kèm theo Nghị quyết số: 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí 
 hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

                                                                                          (Đơn vị tính: đồng) 

STT Nội dung Mức thu 

I ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 

01 Khai sinh  

 Đăng ký khai sinh trường hợp cha, mẹ chọn quốc 
tịch Việt Nam cho trẻ Miễn thu 

 Đăng ký khai sinh trường hợp cha, mẹ chọn quốc 
tịch nước ngoài cho trẻ 50.000 

 
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 
cá nhân (đối với người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài) 

75.000 

 Đăng ký lại khai sinh 75.000 

02 Khai tử  

 Đăng ký khai tử 50.000 

 Đăng ký lại khai tử 50.000 

03 Kết hôn  

 Đăng ký kết hôn 1.500.000 

 Đăng ký lại kết hôn 1.500.000 

04 Nhận cha, mẹ, con 1.500.000 

05 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 25.000 

06 Bổ sung hộ tịch 25.000 

07 Xác định lại dân tộc 25.000 
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08 Giám hộ  

 Đăng ký giám hộ 50.000 

 Đăng ký thay đổi giám hộ 50.000 

 Đăng ký chấm dứt giám hộ 50.000 

09 
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt 
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài 

50.000 

10 Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài khác 50.000 

II ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ 
TRÚ TRONG NƯỚC 

01 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 
đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước 25.000 

02 Xác định lại dân tộc 25.000 
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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: 344/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND  
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố ban 
 hành Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 
 địa phương và tỷ lệ  phần trăm phân chia các khoản thu phân chia 

 giữa các cấp ngân sách  địa phương năm 2017, năm đầu  
thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; 
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 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 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

Xét Tờ trình số 7618/TTr-UBND  ngày 19 tháng 11 năm 2020; Công văn số 
7925/UBND-STC ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ 
sung nội dung Tờ trình số 7618/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân thành phố  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
64/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố 
ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và 
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tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương 
năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 7 Điều 7 Nghị quyết số 64/2016/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy 
định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần 
trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, 
năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 như sau: 

“b) Chi quản lý hành chính theo định biên được giao, định mức theo định biên 
như sau: 

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: 35 triệu đồng/định biên/năm.  

- Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 34 triệu đồng/định 
biên/năm. 

Kinh phí tiết kiệm chi từ nguồn chi quản lý hành chính được sử dụng để chi thu 
nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 
đảm bảo thu nhập của người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thấp hơn mức 
thu nhập đang hưởng và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn 
vị”. 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định về số lượng, 
chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và áp dụng 
cho năm ngân sách năm 2021. 

Điều 4. 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 và chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận, huyện, phường, xã hướng dẫn thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ, 
hiệu quả việc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi từ nguồn chi quản lý hành chính để chi thu 
nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã 
nhằm đảm bảo thu nhập của người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thấp 
hơn mức thu nhập đang hưởng. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày  09  tháng 12 năm 2020./.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 347/2020/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội 
động nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện chương trình xây dựng thành phố 

không có người nghiện ma túy trong cộng đồng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Xét Tờ trình 6897/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng về ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện chương trình 
xây dựng thành phố không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện chương trình xây dựng thành 
phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. 

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày  09  tháng 12 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH         
Lương Nguyễn Minh Triết 

 



50 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 327/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan 

công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 16 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 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 Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

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 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 7632/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc quy định miễn, giảm mức thu phí thăm quan danh thắng Ngũ 
Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công 
trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được Hội đồng nhân dân 
thành phố quy định tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 
quy định mức thu phí thăm quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Nghị quyết số 
44/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, 
chế độ quản lý, sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, 
Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Đà 
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Nẵng, Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng 
Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cụ thể: 

1. Đối tượng áp dụng miễn thu phí: Khách du lịch trong và ngoài nước khi đến 
thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng 
và Bảo tàng Điêu khắc Chăm. 

2. Thời gian thực hiện miễn thu phí: 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn 
kinh phí tại đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

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

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 
 
 
 

 CHỦ TỊCH           
Lương Nguyễn Minh Triết       
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 36/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND 

thành phố ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ  
của 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
về công tác văn thư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2502/TTr-SNV ngày 08 
tháng 9 năm 2020 và kết quả ý kiến của các thành viên UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 
của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 10 năm 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 Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện 
chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công  

thành phố Đà Nẵng  ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2019 của UBND 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 Bộ luật Dân sự năm 2015 ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quy định chính 
sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
2656/TTr-SNV ngày 21 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện chính sách 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành 
kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 37/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2020 
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“2. Căn cứ nhu cầu phát triển nhân lực từ các cơ quan, đơn vị của thành phố, 
việc xây dựng danh mục chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đây 
viết tắt là danh mục chỉ tiêu) của năm tiếp theo được thực hiện như sau: 

a) Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng danh mục chỉ tiêu đối với cơ quan thuộc 
khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội; 

b) Sở Nội vụ xây dựng danh mục chỉ tiêu đối với cơ quan thuộc khối chính 
quyền; tổng hợp danh mục chỉ tiêu của khối đảng, mặt trận, đoàn thể, chính quyền và 
dự toán kinh phí thực hiện để trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Hình thức và thời gian bồi dưỡng 

1. Hình thức bồi dưỡng 

a) Mời chuyên gia, giảng viên, cơ sở đào tạo, tổ chức hợp pháp trong và ngoài 
nước có uy tín đến giảng dạy tại thành phố Đà Nẵng; 

b) Cử đi bồi dưỡng trong hoặc ngoài nước. 

2. Thời gian bồi dưỡng 

Thời gian của khóa bồi dưỡng không quá 06 (sáu) tháng.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Quy trình tổ chức bồi dưỡng 

1. Trên cơ sở chỉ tiêu được phê duyệt, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết (thời gian và địa điểm tổ chức, đối tượng, 
nội dung chương trình, kinh phí thực hiện...) các khóa bồi dưỡng, tham mưu trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

2. Căn cứ tính chất, đối tượng, thời gian và kinh phí của khóa bồi dưỡng, Trung 
tâm tham mưu và tiến hành ký kết hợp đồng với học viên và triển khai công tác quản 
lý học viên theo quy định.” 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 14 như sau: 

“đ) Phí chuyển tiền do ngân sách thành phố chi trả và chuyển trực tiếp cho ngân 
hàng thực hiện giao dịch.” 

5. Sửa đổi khoản 4 Điều 14 như sau: 

“4. Thanh quyết toán kinh phí đối với học viên 

a) Các khoản kinh phí cấp cho học viên là các khoản tạm ứng. Trong vòng 30 
(ba mươi) ngày sau khi kết thúc khóa học, học viên có trách nhiệm quyết toán trên cơ 
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sở chứng nhận, chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng hoặc biên bản của hội đồng bảo 
vệ đề tài đánh giá đạt yêu cầu, bảng kê chi tiết các khoản kinh phí đã được cấp và các 
chứng từ theo quy định hiện hành. 

b) Căn cứ biên bản quyết toán kinh phí, thực hiện việc thu hồi hoặc cấp bổ sung 
khoản kinh phí chênh lệch giữa kinh phí được quyết toán và kinh phí đã được cấp (nếu 
có). 

c) Đối với học viên bồi dưỡng tại nước ngoài, việc thu hồi hoặc bổ sung kinh 
phí được thực hiện như sau: 

- Trường hợp thu hồi kinh phí đã cấp: căn cứ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm cấp 
tạm ứng. 

- Trường hợp bổ sung kinh phí: áp dụng tỷ giá bán của Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập thủ tục cấp bổ sung.” 

6. Bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau: 

“5. Quy định về mức chi và nội dung chi cho giảng viên, chuyên gia nêu tại điểm 
a khoản 1 Điều 10 Quy định này được thực hiện theo quy định có liên quan của thành 
phố và của Nhà nước.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau: 

“4. Trường hợp thu hút chuyên gia đầu ngành, cán bộ lãnh đạo (diện Ban Thường 
vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý); người có tài năng 
trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; các vị trí đặc thù khó thu hút thì 
đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Điều kiện chung tại điểm a, b và d khoản 1 Điều này; 

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí cần thu hút; 

c) Đảm bảo còn đủ tuổi để thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố theo cam 
kết.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 29 như sau: 

“2. Cơ sở đào tạo: nằm trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới được 
quy định tại khoản 12 Điều 4 Quy định này.” 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 43 như sau: 

“b) Đối với học viên được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo: thời gian công tác ít 
nhất 05 (năm) năm đối với học viên đào tạo trong nước; ít nhất 07 (bảy) năm đối với 
học viên đào tạo tại nước ngoài.” 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 như sau: 
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“2. Phí chuyển tiền do ngân sách thành phố chi trả và chuyển trực tiếp cho ngân 
hàng thực hiện giao dịch.” 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau: 

“3. Các khoản kinh phí nêu tại khoản 1 Điều này được cấp theo quy định của Ủy 
ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp. Tỷ giá áp dụng để chuyển kinh phí đối với 
học viên đào tạo ở nước ngoài như sau: 

a) Trường hợp chuyển kinh phí bằng ngoại tệ: áp dụng tỷ giá quy đổi ngoại tệ 
theo tỷ giá bán của ngân hàng giao dịch công bố tại thời điểm lập thủ tục cấp kinh phí. 

b) Trường hợp quy đổi ngoại tệ sang Việt Nam đồng: áp dụng tỷ giá bán của 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập thủ tục cấp 
kinh phí.” 

12. Sửa đổi khoản 6 Điều 45 như sau: 

“6. Thanh quyết toán kinh phí đối với học viên 

a) Các khoản kinh phí cấp cho học viên là các khoản tạm ứng. Trong vòng 60 
(sáu mươi) ngày sau khi kết thúc khóa học, học viên có trách nhiệm quyết toán trên cơ 
sở bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa hoặc biên bản của hội đồng bảo vệ đề tài đánh 
giá đạt yêu cầu, bảng kê chi tiết các khoản kinh phí đã được cấp và các chứng từ theo 
quy định hiện hành. 

b) Căn cứ biên bản quyết toán kinh phí, thực hiện việc thu hồi hoặc cấp bổ sung 
cho học viên khoản kinh phí chênh lệch giữa kinh phí được quyết toán và kinh phí được 
cấp (nếu có). 

c) Đối với học viên đào tạo tại nước ngoài, việc thu hồi hoặc bổ sung kinh phí 
được thực hiện như sau: 

- Trường hợp thu hồi kinh phí đã cấp: căn cứ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm cấp 
tạm ứng. 

- Trường hợp bổ sung kinh phí: áp dụng tỷ giá bán của Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập thủ tục cấp bổ sung.” 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau: 

“Điều 50. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

1. Phê duyệt chỉ tiêu phát triển nhân lực chất lượng cao hằng năm của thành phố. 

2. Căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố giao 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: 

a) Kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao; 
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b) Quyết định tuyển chọn người được thu hút; cử người tham gia chính sách đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao; 

c) Xem xét, quyết định tuyển chọn đối với các ngành nghề đặc thù theo quy định 
tại khoản 2 Điều 16 và khoản 3 Điều 33 Quy định này.” 

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 51 như sau: 

“9. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các thủ tục lập, phân bổ dự toán, xét 
duyệt, thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm và thực hiện các nội dung khác theo 
phân công tại Quy định này.” 

15. Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 52 như sau: 

“c) Quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo đúng chính 
sách, chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách và thực hiện tổng hợp quyết toán ngân 
sách nhà nước hàng năm theo quy định.” 

16. Sửa đổi khoản 2 Điều 53 như sau: 

“a) Hằng năm vào thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở đề nghị của Sở Nội 
vụ, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân 
dân thành phố phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách này theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước; 

b) Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí trong quá trình triển khai chính sách phát 
triển nhân lực của thành phố.” 

17. Sửa đổi khoản 2 Điều 56 như sau: 

“2. Đối với học viên đào tạo ký hợp đồng trước ngày Quy định này có hiệu lực: 

a) Trường hợp học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin chấm dứt tham gia chính 
sách phát triển nhân lực: 

- Tiến hành thỏa thuận việc bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều này; 

- Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện việc thu hồi kinh phí đào 
tạo theo quy định tại hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết. 

- Việc thỏa thuận việc bồi hoàn kinh phí đào tạo được thực hiện bằng hình thức 
ký phụ lục hợp đồng hoặc bằng biên bản làm việc có chữ ký của các bên có liên quan. 

b) Trường hợp học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin chấm dứt tham gia chính 
sách phát triển nhân lực thì bị buộc chấm dứt tất cả quyền lợi được hưởng và phải liên 
đới cùng người bảo lãnh tài chính (nếu có) chịu trách nhiệm bồi hoàn cho thành phố 
100% kinh phí đào tạo đã nhận từ ngân sách thành phố, cụ thể như sau: 
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- Mức bồi hoàn được tính theo công thức: 

S = (F/T1) x (T1 - T2) 

Trong đó: 

S là chi phí bồi hoàn; 

F là tổng chi phí đào tạo được cấp từ nguồn ngân sách thành phố. Trường hợp 
học viên được thành phố hỗ trợ chi phí 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng)/năm 
trong thời gian học chương trình bác sĩ nội trú thì khoản chi phí hỗ trợ này được tính 
trong tổng chi phí đào tạo (F). 

T1 là số tháng học viên cam kết làm việc cho thành phố được quy định như sau: 

+ Đối với học viên là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo: thực hiện theo quy 
định tại điểm a khoản 4 Điều 43 Quy định này; 

+ Đối với học viên không phải là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo bậc đại 
học và sau đại học tại nước ngoài và ký hợp đồng với Trung tâm trước ngày 10/12/2013 
(thời điểm có hiệu lực của Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo): thực hiện theo thời 
gian cam kết tại hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết; 

+ Đối với học viên không phải là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo tại nước 
ngoài và ký hợp đồng với Trung tâm sau ngày 10/12/2013: gấp 02 (hai) lần thời gian 
đào tạo đối với học viên đào tạo trình độ đại học; gấp 03 (ba) lần thời gian đào tạo đối 
với học viên đào tạo trình độ sau đại học; 

+ Đối với học viên đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước: thời gian cam kết 
làm việc cho thành phố ít nhất 05 (năm) năm trở lên. 

Thời gian công tác cho thành phố (T1) nêu trên không bao gồm thời gian thực 
hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo các cam kết hoặc hợp đồng khác 
và thời gian học viên được thành phố hoặc cơ quan, đơn vị chủ quản cho phép tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập trung từ 01 (một) tháng trở lên trong quá trình làm 
việc cho thành phố theo cam kết. 

T2 là số tháng học viên đã làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố theo 
sự phân công của cấp có thẩm quyền sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (được 
tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên). 

- Thời hạn bồi hoàn và việc tiến hành thu hồi kinh phí đào tạo được thực hiện 
theo khoản 3 và khoản 5 Điều 49 Quy định này. 

d) Đối với học viên đào tạo được tuyển chọn theo Kế hoạch số 5406/KH-UBND 
ngày 20/7/2012 và Kế hoạch số 1057/KH-UBND ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân 
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dân thành phố Đà Nẵng về việc tuyển chọn, đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với 
người được cử đi đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao thành phố Đà Nẵng: 

- Trường hợp học viên được thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo để học 
chương trình bác sĩ nội trú mà không hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú thì phải 
hoàn trả cho thành phố 100% kinh phí đào tạo chương trình bác sĩ nội trú đã được thành 
phố cấp và tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ khi học viên được 
tuyển chọn tham gia đào tạo trình độ đại học. 

- Trường hợp học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin chấm dứt tham gia chính sách 
phát triển nhân lực: 

+ Thực hiện việc bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đầu một lần sau khi tốt nghiệp được 
theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; 

+ Thỏa thuận việc bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 2 Điều này; trong đó: tổng chi phí đào tạo (F) nêu tại điểm b khoản 2 Điều này 
bao gồm tổng chi phí đào tạo của các chương trình đào tạo được thành phố cấp kinh 
phí.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 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 các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                   CHỦ TỊCH 

                    Huỳnh Đức Thơ 
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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: 38/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ  

khoa học và công nghệ 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công 
nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với các hoạt động khoa học và công 
nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và 
chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 
nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 45/TTr-
SKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2020 và Thông báo số 476/TB-VP ngày 05 tháng 10 năm 
2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
về kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 30/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2020 và thay 
thế Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 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 Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân 
có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 

  

  



62 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
QUY ĐỊNH 

Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Quy định này quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau 

đây viết tắt là nhiệm vụ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp 

thành phố và cấp cơ sở; các nhiệm vụ hợp tác của thành phố và các cơ quan nhà nước, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân 
sách nhà nước vận dụng quy định này để tổ chức và quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu 
do mình triển khai trên địa bàn thành phố. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Nhiệm vụ cấp thành phố là nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt 

là KH&CN) nhằm giải quyết những vấn đề cần thiết phục vụ các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển KH&CN của thành phố. 

2. Nhiệm vụ cấp cơ sở là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết 
những vấn đề cần thiết phục vụ các mục tiêu phát triển của cơ sở (sở, ban, ngành, quận, 
huyện và cấp tương đương). 

3. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ là đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của 
các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đặt hàng. 

4. Nhiệm vụ đặt hàng là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân 
dân thành phố đặt hàng cho tổ chức và cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện. 

5. Nhiệm vụ cấp thành phố được giao thực hiện theo phương thức tuyển chọn 
hoặc giao trực tiếp: 

a) Tuyển chọn là việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có điều kiện, năng lực và kinh 
nghiệm phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ thông qua việc xem xét, đánh giá các hồ 
sơ đăng ký tham gia tuyển chọn; 
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b) Giao trực tiếp là việc chỉ định tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực 
phù hợp để thực hiện nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thông 
qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ. 

6. Các thuật ngữ khác không nêu tại Quy định này được hiểu thống nhất theo 
quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định và Thông tư có liên quan. 

Điều 3. Yêu cầu đối với đề tài KH&CN 
1. Yêu cầu chung: 
a) Có tính cần thiết hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng trong phạm vi thành phố; 
b) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện; 
c) Có ý nghĩa khoa học (có tính mới, tính tiên tiến so với trình độ ở thành phố); 
d) Có tính khả thi (phù hợp về thời gian nghiên cứu, kinh phí có thể đáp ứng 

được, năng lực tổ chức); 
đ) Có cam kết ứng dụng của tổ chức, đơn vị và cam kết đối ứng kinh phí từ các 

doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực 
hiện đề tài có địa chỉ ứng dụng tại doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu riêng: 
a) Đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật: Có tính ứng dụng cao 

trong thực tiễn và khả năng áp dụng ngay vào quá trình sản xuất thực tế. Sản phẩm dự 
kiến được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất thử 
nghiệm; có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc bằng 
bảo hộ giống cây trồng; 

b) Đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Kết quả đảm bảo tạo ra 
được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong 
hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế 
- xã hội, pháp luật của Nhà nước; 

c) Đề tài trong lĩnh vực khác: Sản phẩm đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với 
các kết quả đã được tạo ra tại Việt Nam hoặc quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của thành 
phố. 

Điều 4. Yêu cầu đối với đề án khoa học 
1. Có tính cần thiết đối với thành phố. 
2. Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách 

hoặc ban hành các quyết định quản lý, quyết định đầu tư, quyết định phát triển kinh tế 
- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố. 

3. Kết quả nghiên cứu là những đề xuất hoặc dự thảo cơ chế chính sách, quy 
trình, quy phạm, văn bản pháp luật với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ 
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việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước. 

Điều 5. Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm 
1 . Công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ 

từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được 
hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết 
quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc sản phẩm KH&CN đạt giải tại các 
cuộc thi, Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố trở lên. 

2. Công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN dự kiến đảm bảo tính ổn định ở quy mô 
sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển sản phẩm ở quy mô 
sản xuất hàng loạt. 

3. Có khả năng huy động được nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức, 
cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện. 

Điều 6. Yêu cầu đối với dự án KH&CN 
1. Giải quyết vấn đề KH&CN phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 
hoặc để tạo ra sản phẩm phải có tính năng, chất lượng, giá cạnh tranh so với sản phẩm 
cùng loại sản xuất trong nước hoặc xuất khẩu. 

2. Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án 
đầu tư sản xuất; có khả năng lan tỏa hoặc có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển 
KH&CN của ngành, lĩnh vực. 

3. Có phương án huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách. 
Điều 7. Thời gian thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước 
1. Đối với nhiệm vụ cấp thành phố: 
a) Thời gian thực hiện đề tài KH&CN, đề án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm 

nói chung không quá 24 tháng tính từ khi ký hợp đồng thực hiện; các nhiệm vụ thuộc 
lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, y tế triển khai không quá 36 tháng. Các trường hợp 
đặc biệt do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định; 

b) Thời gian thực hiện các dự án KH&CN không quá 36 tháng. Các trường hợp 
đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 

2. Đối với nhiệm vụ cấp cơ sở: Thời gian thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở nói chung 
không quá 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng thực hiện; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực 
nông, lâm, ngư nghiệp, y tế triển khai không quá 18 tháng. Các trường hợp đặc biệt do 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định (đối với nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng 
nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN thành phố) hoặc do Thủ trưởng cơ sở quyết định 
(đối với nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng nguồn kinh phí của cơ sở). 

Chương II 
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CẤP THÀNH PHỐ SỬ DỤNG  
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NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Điều 8. Các nguồn hình thành nhiệm vụ 
1. Nhiệm vụ do thành phố đặt hàng vấn đề cần nghiên cứu: Nhiệm vụ do Thành 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện hoặc nhiệm vụ 
do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu theo mức độ ưu tiên và được Ủy ban nhân 
dân thành phố phê duyệt. 

2. Nhiệm vụ được đề xuất đặt hàng từ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của thành phố; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành KH&CN thành phố; các 
chương trình KH&CN, chương trình hợp tác trong nước và quốc tế; thực tiễn công tác 
xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố; những vấn đề KH&CN 
đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết những nhiệm vụ của thành phố về an ninh, quốc 
phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu. 
Điều 9. Trình tự xác định nhiệm vụ đặt hàng 
1. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn lập kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc 
xây dựng kế hoạch nghiên cứu trên Cổng thông tin điện tử, Website của Sở Khoa học 
và Công nghệ, gửi văn bản hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân biết để đề xuất 
đặt hàng nhiệm vụ. 

2. Tổ chức, cá nhân gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ theo các mẫu tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Quy định này: Phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp thành phố (Mẫu A1-
ĐXNV); Phiếu đặt hàng thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố (Mẫu A2-ĐXĐH) và gửi 
về Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Đối với những nhiệm vụ cấp thiết, phức tạp, liên ngành, liên vùng, Sở Khoa 
học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển 
khai theo quy định hiện hành. 

4. Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của các tổ chức, cá nhân, Sở Khoa học và Công 
nghệ tổng hợp, xem xét và đánh giá sơ bộ tính đầy đủ, cấp thiết của đề xuất đặt hàng. 
Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn, tổng hợp danh mục các nhiệm vụ đề xuất đặt 
hàng đáp ứng các yêu cầu đặt hàng được quy định tại các Điều 3, 4, 5 và 6 Quy định 
này, tra cứu thông tin có liên quan và tổ chức họp hội đồng tư vấn theo chuyên ngành 
KH&CN phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn cho một 
hoặc một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành KH&CN. Nhiệm 
vụ được hội đồng đề nghị thực hiện khi có ít nhất 3/4 số thành viên của Hội đồng có 
mặt bỏ phiếu đề nghị chọn và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo tổng số điểm của 
mỗi nhiệm vụ từ cao xuống thấp và phải đạt tối thiểu 50% tổng số điểm của các thành 
viên hội đồng. 

5. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến tư vấn 
của 01 đến 02 chuyên gia độc lập hoặc thành lập hội đồng khác để xác định lại nhiệm 
vụ hoặc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. 
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6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc từ khi có kết quả làm việc của hội đồng, Sở 
khoa học và Công nghệ rà soát và hoàn thiện danh mục nhiệm vụ trên cơ sở ý kiến tư 
vấn của hội đồng; tổng hợp danh mục đặt hàng và trình Ủy ban nhân dân thành phố 
xem xét, phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện. Danh mục các nhiệm vụ bao gồm 
các thông tin chính: tên nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu sản phẩm, nội dung nghiên cứu, 
địa chỉ ứng dụng kèm theo phương thức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp, nếu 
giao trực tiếp thì nêu rõ tổ chức chủ trì). 

7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định phê duyệt danh mục 
nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thông 
báo rộng rãi danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt đặt hàng trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở và có thể gửi thêm văn bản thông báo 
trực tiếp để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển 
khai thực hiện. 

8. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ đặt hàng, Sở 
Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả xác định nhiệm vụ đối với những 
đề xuất đặt hàng không được phê duyệt trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi văn 
bản trực tiếp để các tổ chức và cá nhân biết. 

9. Việc xác định và phê duyệt nhiệm vụ được thực hiện một lần hoặc nhiều lần 
trong năm. Thời gian cụ thể do Sở Khoa học và Công nghệ thông báo. Đối với các 
nhiệm vụ đột xuất phát sinh, Sở Khoa học và Công nghệ có thể xem xét trình Ủy ban 
nhân dân thành phố quyết định. 

Chương III 
TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ 

Điều 10. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
cấp thành phố 

1. Tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực 
của nhiệm vụ đều có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực 
hiện nhiệm vụ cấp thành phố. Mỗi tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều nhiệm vụ phù 
hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức và phải đảm bảo có đủ số lượng cán bộ khoa 
học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện các nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ chỉ 
có một tổ chức chủ trì thực hiện. 

2. Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia 
đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì nhiệm vụ cấp thành phố: 

a) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa 
hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ cấp thành phố 
trước đây; 

b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp 
hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ cấp thành phố khác do mình chủ trì sau 
30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả 
thời gian được gia hạn (nếu có); 
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c) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa 
hoàn thành việc đăng ký, nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố 
khác có sử dụng ngân sách nhà nước; 

d) Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố khác sẽ 
không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 01 năm kể từ 
khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được giao quyền sử dụng tài sản là kết quả 
của nhiệm vụ mà không gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa hằng 
năm (kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức chủ trì được kiểm toán độc lập); 

e) Tổ chức thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản 
được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng vốn nhà nước. 

3. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ cấp thành phố phải đáp ứng đồng thời 
các yêu cầu: 

a) Có trình độ đại học trở lên; 
b) Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực KH&CN phù hợp 

với nội dung nhiệm vụ cấp thành phố trong 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp 
hồ sơ; 

c) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì 
thực hiện công việc của nhiệm vụ cấp thành phố. 

Trường hợp đặc biệt khác với các yêu cầu tại các điểm a, b, c khoản này do Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định. Mỗi cá nhân trong một thời điểm 
chỉ được làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm 01 nhiệm vụ cấp thành phố. Mỗi nhiệm 
vụ có tối đa 02 đồng chủ nhiệm và cơ chế đồng chủ nhiệm chỉ áp dụng trong những 
trường hợp thực sự cần thiết. 

4. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia 
đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ cấp thành phố: 

a) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp đang làm 
chủ nhiệm nhiệm vụ cấp thành phố khác; 

b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp 
hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ cấp thành phố khác do mình làm chủ 
nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, 
bao gồm thời gian được gia hạn (nếu có); 

c) Có nhiệm vụ cấp thành phố do mình làm chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu ở 
mức “Không đạt” sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian là 
02 năm kể từ khi có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp thành phố; 
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d) Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố khác do 
mình làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 
03 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được giao quyền sử dụng tài sản là kết quả 
của nhiệm vụ mà cá nhân làm chủ nhiệm không gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng 
dụng, thương mại hóa hằng năm (kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức chủ trì được 
kiểm toán độc lập); 

e) Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP. 

5. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp các cá 
nhân là chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học tham 
gia thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức chủ trì chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí cho ngân sách 
nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không được quyền tham gia tuyển 
chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 11. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ cấp thành phố 

Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp 
nhiệm vụ cấp thành phố theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này, 
bao gồm: 

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: 
a) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 

tổ chức chủ trì; 
b) Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có); 
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì 

(nếu có). 
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B1-ĐĐKCT). 
3. Thuyết minh nhiệm vụ. 
4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu B2-

TTHĐTC). 
5. Lý lịch khoa học của cá nhân (Mẫu B3-LLKHCN) đăng ký chủ nhiệm và các 

thành viên thực hiện chính, thư ký thực hiện nhiệm vụ có xác nhận của cơ quan quản 
lý nhân sự (nếu có cơ quan quản lý nhân sự). 

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu B3-
LLKHCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ có thuê 
chuyên gia). 

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B4-GXNPH). 

8. Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên quan. 
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9. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực 
hiện nhiệm vụ (trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê thiết bị, nguyên 
vật liệu, dịch vụ). Thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 
báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí 
(nếu cần). 

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ cấp thành phố phải 
có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động 
vốn đối ứng như sau: 

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ 
trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ; 

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn 
góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của 
các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ; 

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ 
chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của 
tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, 
nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho 
nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm 
vụ. 

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao 
trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản 
lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ. 

Số lượng, hình thức hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Khoa 
học và Công nghệ. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký 
tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới 
hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. 

Điều 12. Mở và kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển 
chọn thực hiện nhiệm vụ 

1. Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ 
sơ với sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan, đại diện tổ chức, cá nhân đăng 
ký tham gia tuyển chọn. 

2. Kết quả mở hồ sơ được ghi thành biên bản có chữ ký và đóng dấu của Sở 
Khoa học và Công nghệ, chữ ký của đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mở, kiểm tra và xác nhận 
tính hợp lệ của hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho tổ chức nộp hồ sơ đối 
với hồ sơ không hợp lệ. 

Điều 13. Đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ 
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1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn (hay 
gọi là Hội đồng) tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực 
hiện nhiệm vụ. 

2. Hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp 
thành phố được đánh giá, chấm điểm tối đa 100 điểm theo các nhóm tiêu chí và thang 
điểm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này. 

3. Tổ chức và cá nhân được Hội đồng kiến nghị trúng tuyển hoặc được giao trực 
tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố khi đáp ứng điều kiện sau: Có hồ sơ được xếp 
hạng với tổng số điểm trung bình của các tiêu chí cao nhất và phải đạt từ 70/100 điểm 
trở lên, trong đó không có tiêu chí nào có quá 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt cho 
điểm không (0 điểm). 

Đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau thì ưu tiên hồ sơ có cam 
kết và đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước nhiều hơn. Đối với các hồ sơ có vốn đối 
ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước bằng nhau hoặc không có vốn đối ứng ngoài ngân 
sách nhà nước thì ưu tiên hồ sơ có điểm trung bình về năng lực của tổ chức chủ trì và 
cá nhân chủ nhiệm cao hơn. 

4. Hội đồng kết luận chung về hồ sơ của tổ chức được kiến nghị trúng tuyển hoặc 
giao trực tiếp với những thông tin cơ bản: Tên tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, tên 
cá nhân chủ nhiệm; đề nghị bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện những nội dung chính (nếu 
có) như: tên đề tài, mục tiêu, tổng quan, phạm vi, phương pháp, nội dung, sản phẩm 
KH&CN chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt (nếu có); số 
lượng chuyên gia trong và ngoài nước cần thiết để tham gia thực hiện (nếu có); phương 
thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần; những điểm cần 
loại bỏ, bổ sung, sửa đổi khác trong nội dung thuyết minh nhiệm vụ cấp thành phố. 
Đồng thời Hội đồng cũng có kết luận chung về hồ sơ của tổ chức không được trúng 
tuyển. 

5. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể xem xét lấy ý 
kiến tư vấn độc lập của các tổ chức, cá nhân liên quan để làm căn cứ trước khi quyết 
định phê duyệt kết quả tuyển chọn hoặc giao trực tiếp. 

6. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân trúng tuyển theo phương thức tuyển chọn 
từ chối thực hiện nhiệm vụ thì lựa chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân có tổng số điểm 
trung bình tiếp theo và đáp ứng các điều kiện tại khoản 3 Điều này. 

7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao 
trực tiếp thông qua Biên bản họp hoặc nhận được ý kiến tư vấn độc lập (nếu có), Sở 
Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp đến các tổ chức, 
cá nhân đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ. 

8. Trong trường hợp không có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc không 
tuyển chọn được tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp 
tục thông báo tuyển chọn lần 2. Nếu sau 2 lần tổ chức tuyển chọn mà vẫn không có hồ 
sơ đăng ký tham tuyển chọn hoặc không tuyển chọn được tổ chức chủ trì thực hiện 
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nhiệm vụ thì Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và đề 
xuất hướng giải quyết. 

9. Trong trường hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, 
Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và đề xuất hướng giải 
quyết. 

Điều 14. Thẩm định, phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày họp Hội đồng, tổ chức chủ trì và cá nhân 

chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ theo 
kết luận của Hội đồng kèm theo Bản giải trình về những nội dung đã chỉnh sửa có xác 
nhận của Chủ tịch Hội đồng. Những trường hợp đặc biệt cần có thời gian thu thập thêm 
thông tin thì phải được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý bằng văn bản. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thuyết minh nhiệm vụ 
có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực 
hiện thẩm định để đánh giá sự phù hợp của các nội dung nghiên cứu với kết luận của 
Hội đồng, dự toán kinh phí của nhiệm vụ với chế độ quy định, định mức kinh tế-kỹ 
thuật, định mức chi tiêu hiện hành của nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền ban 
hành để xác định; đánh giá phương án huy động và khả năng đối ứng vốn ngoài ngân 
sách nhà nước; kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ gồm kinh phí hỗ trợ 
từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có), thời gian thực hiện và phương thức 
khoán. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định nội dung 
và kinh phí hoặc nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có), tổ chức chủ 
trì và cá nhân chủ nhiệm hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của Tổ thẩm định và gửi 
về Sở Khoa học và Công nghệ. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Khoa học 
và Công nghệ phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ; phê duyệt 
thuyết minh, dự toán kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ. Sở Khoa học và Công 
nghệ ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm 
vụ theo Mẫu hợp đồng vận dụng theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BKHCN ngày 
10/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ”. 

5. Đối với các nhiệm vụ có triển khai hoạt động nghiên cứu y sinh học liên quan 
đến con người trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam đều phải được Hội đồng đạo đức trong 
nghiên cứu y sinh học thông qua trước khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và 
triển khai theo quy định pháp luật hiện hành. 

6. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và ký hợp đồng, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm công khai nội dung 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định về công khai thông tin nhiệm vụ. 

Chương IV 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
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Điều 15. Kiểm tra nhiệm vụ 
1. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra định kỳ theo tiến độ trong hợp 

đồng và thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất các nhiệm vụ 
trong quá trình thực hiện để đánh giá về nội dung nghiên cứu, sản phẩm, tiến độ thực 
hiện và tình hình sử dụng kinh phí. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công 
nghệ mời thêm chuyên gia cùng tham gia kiểm tra nhiệm vụ. 

2. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên 
quan phục vụ kiểm tra, đánh giá gồm: Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tình 
hình sử dụng kinh phí nhiệm vụ và các tài liệu khác có liên quan. Căn cứ báo cáo tiến 
độ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và tổ chức kiểm tra tài liệu, báo cáo hoặc kiểm 
tra, đánh giá tại hiện trường nếu cần thiết. Việc kiểm tra, đánh giá dựa trên hợp đồng 
thực hiện nhiệm vụ đã ký kết; đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, trung 
thực và chính xác. 

3. Căn cứ kết quả kiểm tra và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, Sở 
Khoa học và Công nghệ cấp tiếp kinh phí hoặc thông báo dừng thực hiện nhiệm vụ và 
xem xét xử lý vi phạm (nếu có). 

Điều 16. Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
1. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết, tổ chức chủ 

trì và chủ nhiệm nhiệm vụ được quyền đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm 
vụ, nội dung, chủ nhiệm nhiệm vụ, các cá nhân tham gia nghiên cứu và kinh phí thực 
hiện để đáp ứng tốt nhất mục tiêu đặt ra. 

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ: 
a) Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được thực hiện 01 lần đối với 

mỗi nhiệm vụ và chỉ được xem xét trước khi kết thúc hợp đồng ít nhất 01 tháng. Thời 
gian gia hạn không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 24 
tháng trở lên và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 24 
tháng. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định; 

b) Việc rút ngắn thời gian thực hiện chỉ được xem xét khi đã hoàn thành được ít 
nhất 2/3 nội dung của nhiệm vụ. 

3. Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm và nội dung của nhiệm vụ: 
a) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng: 

Không được phép điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm; thủ trưởng tổ chức chủ trì được 
đề xuất điều chỉnh đối với nội dung nhiệm vụ; 

b) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán một phần: Tổ chức chủ 
trì nhiệm vụ phải có văn bản báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và 
Công nghệ xem xét, quyết định việc điều chỉnh nội dung đối với từng trường hợp cụ 
thể. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham khảo ý kiến tư 
vấn của các chuyên gia. Việc điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ được 
xem xét sau khi có ý kiến của chuyên gia do Sở Khoa học và Công nghệ mời họp kiểm 



 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020 73 

tra, đánh giá nhiệm vụ và có ý kiến đồng thuận bằng văn bản của Cơ quan đề xuất đặt 
hàng nhiệm vụ (nếu có). 

4. Điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Việc điều chỉnh kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ được thực hiện theo quy định hiện hành. 

5. Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau: 
a) Chủ nhiệm nhiệm vụ đi học tập, công tác dài hạn trên 06 tháng liên tục; 
b) Chủ nhiệm nhiệm vụ bị ốm đau, bệnh tật không có khả năng điều hành hoạt 

động nghiên cứu  của nhiệm vụ (có văn bản đề nghị của cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ 
hoặc xác nhận của cơ quan y tế); 

c) Chủ nhiệm nhiệm vụ tử vong; mất tích trên 06 tháng; 
d) Chủ nhiệm nhiệm vụ có văn bản đề nghị thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ vì lý 

do cá nhân không thể tiếp tục thực hiện công việc được giao; 
đ) Chủ nhiệm nhiệm vụ không hoàn thành tiến độ và nội dung nhiệm vụ theo 

hợp đồng mà không có lý do chính đáng, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính theo kết 
luận của đoàn kiểm tra, thanh tra hoặc phải đình chỉ công tác. 

6. Thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Việc thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ chỉ 
được thực hiện trong trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sát 
nhập, chia tách, giải thể tổ chức chủ trì nhiệm vụ. 

7. Điều chỉnh, bổ sung cá nhân tham gia nghiên cứu: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ 
được đề xuất thay đổi cá nhân tham gia nghiên cứu để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, 
sản phẩm của nhiệm vụ đã được phê duyệt. Việc thay đổi cá nhân tham gia nghiên cứu 
phải có sự đồng thuận của người được bổ sung và người được thay thế. 

8. Thẩm quyền điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định các nội dung điều chỉnh hợp đồng trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

9. Trong thời hạn 20 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học 
và Công nghệ phải có văn bản điều chỉnh. Trường hợp không đồng ý điều chỉnh, Sở 
Khoa học và Công nghệ phải có công văn trả lời cho Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nêu rõ 
lý do không điều chỉnh. Văn bản điều chỉnh là một bộ phận của Hợp đồng đã ký. 

Điều 17. Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
1. Chấm dứt hợp đồng quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các trường hợp sau: 
a) Nhiệm vụ đã kết thúc và được nghiệm thu; 
b) Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là 

không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; 
c) Tổ chức chủ trì bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền; 
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d) Tổ chức chủ trì không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ theo quy 
định hoặc vi phạm thời hạn thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ không đảm bảo các điều kiện cần thiết 
về cơ sở vật chất và nhân lực như đã ghi trong Thuyết minh nhiệm vụ để thực hiện Hợp 
đồng; 

e) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ sử dụng kinh phí không đúng mục 
đích được nêu trong hợp đồng; 

g) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện không đúng nội dung nhiệm 
vụ được nêu trong Thuyết minh và Hợp đồng hoặc nhiệm vụ trùng lắp với kết quả 
nghiên cứu, sáng tạo đã được công bố; 

h) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của 
bên thứ ba; 

i) Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ bị giải thể hoặc phá sản; 
k) Do trường hợp bất khả kháng; 
l) Đơn vị quản lý nhiệm vụ không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện nhiệm 

vụ mà không có lý do chính đáng; không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất 
của Tổ chức chủ trì theo quy định của pháp luật. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đề nghị 
chấm dứt hợp đồng hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và có thông báo tạm 
dừng thực hiện nhiệm vụ. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấm dứt hợp đồng thực hiện 
theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và 
chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước. 

Chương V 
ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU, TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
Điều 18. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá kết quả thực hiện hoặc tổ chức 

hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở trước khi nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm 
thu về Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Tổng hợp và báo cáo kết quả tự đánh giá theo mẫu quy định. 
Điều 19. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ 
Nộp hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời 

điểm được gia hạn hợp đồng (nếu có). Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 
nhiệm vụ theo các mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này. Thành phần hồ 
sơ gồm: 
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1. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ (Mẫu C2-CVĐGNT). 
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoặc hồ sơ đánh giá, nghiệm 

thu cấp cơ sở (Mẫu C1-BCKQTĐG). 
3. Báo cáo tổng hợp và tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
4. Báo cáo về các sản phẩm của nhiệm vụ. 
5. Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ. 
6. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào 

tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có). 
7. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ. 
8. Các tài liệu khác (nếu có). 
Điều 20. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ 
1. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, Sở Khoa 

học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, đánh giá để xem xét tính đầy đủ của kết quả thực 
hiện nhiệm vụ so với hợp đồng đã ký kết và thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt. 
Đối với các kết quả phức tạp hoặc sản phẩm đo kiểm, có các thông số kỹ thuật chuyên 
sâu thì Sở Khoa học và Công nghệ có thể thành lập Tổ chuyên gia chuyên ngành để 
kiểm tra, thẩm định độ tin cậy, nhận định tính xác thực các sản phẩm của nhiệm vụ 
trước khi hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

2. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định 
thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoặc yêu 
cầu tổ chức cá nhân chủ trì tiếp tục bổ sung hoàn thiện sản phẩm và các hồ sơ kết quả 
nhiệm vụ trước khi trình Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu. Thời gian bổ sung 
hoàn thiện tối đa không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ quyết định. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu 
chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thành phần Hội đồng tương tự như Hội đồng 
tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, 
xác thực và lô-gic của báo cáo tổng hợp (phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng...) 
và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung 
gian, tài liệu được trích dẫn); đánh giá về sản phẩm nhiệm vụ so với đặt hàng (số lượng, 
khối lượng sản phẩm, chất lượng, chủng loại, tính năng, thông số kỹ thuật của sản 
phẩm...). 

Điều 21. Phương pháp đánh giá và xếp loại của Hội đồng 
1. Đánh giá của thành viên Hội đồng: 
a) Mỗi chủng loại sản phẩm của nhiệm vụ đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, 

khối lượng, chất lượng sản phẩm theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi vượt mức so với 
Hợp đồng; “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo Hợp đồng; “Không đạt” không 
đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo Hợp đồng; 



76 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020  

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo 03 mức sau: “Xuất 
sắc” khi báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định; “Đạt” khi báo cáo 
tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; “Không đạt” khi không thuộc 
hai trường hợp trên; 

c) Đánh giá chung nhiệm vụ theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về 
sản phẩm đều đạt mức “Xuất sắc”, Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên và nộp hồ 
sơ đúng hạn; “Đạt” khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về chất 
lượng, chủng loại sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên, ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số 
lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số 
lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với Hợp đồng), Báo cáo tổng hợp đạt mức 
“Đạt” trở lên và nộp hồ sơ đúng hạn hoặc chậm không quá 06 tháng kể từ thời điểm 
kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có); “Không đạt” khi không thuộc 
hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp 
đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có). 

2. Đánh giá xếp loại của Hội đồng: 
a) Mức “Xuất sắc” nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 số thành viên hội đồng có mặt 

nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”; 
b) Mức “Không đạt” nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có 

mặt đánh giá mức không đạt hoặc hồ sơ kết quả thực hiện nhiệm vụ nộp về Sở Khoa 
học và Công nghệ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm 
được gia hạn (nếu có); 

c) Mức “Đạt” nếu nhiệm vụ không thuộc điểm a và điểm b khoản này. 
3. Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 

30 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ 
có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của hội đồng. Những trường hợp 
đặc biệt cần có thêm thời gian thì phải được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý bằng 
văn bản. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Chủ tịch hội đồng kiểm tra, giám sát 
việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ. Chủ tịch hội đồng xác nhận về việc hoàn 
thiện hồ sơ của chủ nhiệm nhiệm vụ. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm 
thu cấp thành phố theo Mẫu C3-BCHT tại Phụ lục I bàn hành kèm theo Quy định này. 

4. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể xem xét lấy ý 
kiến tư vấn độc lập của các tổ chức, cá nhân để có căn cứ nghiệm thu, công nhận kết 
quả nghiên cứu. 

Điều 22. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ 
1. Đối với nhiệm vụ được xếp loại “Đạt” trở lên được quyết toán và thanh lý hợp 

đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng ngân sách nhà 
nước được kiểm kê và bàn giao theo quy định hiện hành. 

2. Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”, Sở Khoa học và Công nghệ 
chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải 
hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. 
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3. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có kết quả thực hiện nhiệm vụ bị đánh 
giá ở mức “Không đạt” hoặc không gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ 
về Sở Khoa học và Công nghệ đúng thời gian quy định sẽ bị hạn chế quyền đăng ký 
xét giao trực tiếp hoặc tuyển chọn nhiệm vụ cấp thành phố theo quy định tại Điều 10 
Quy định này. 

Điều 23. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ và cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kết quả 

1. Đối với các nhiệm vụ được xếp loại “Đạt” trở lên, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
theo ý kiến kết luận của hội đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ gửi hồ sơ 
hoàn chỉnh về Sở Khoa học và Công nghệ để đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đày đủ và đạt yêu 
cầu, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét ban hành Quyết định công 
nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 
thực hiện theo Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và 
Công nghệ. 

3. Việc công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu và được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực 
tiễn được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ. 

Điều 24. Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ 
sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Việc đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ thực hiện theo 
quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ KH&CN. 

2. Cơ quan có thẩm quyền về đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả 
nhiệm vụ là Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước được khuyến 
khích đăng ký và lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ sau khi được cơ quan nhà 
nước quản lý về KH&CN có thẩm quyền công nhận. 

Điều 25. Quản lý, sử dụng tài sản của nhiệm vụ và giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ sử dụng vốn nhà nước và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả 
nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP và Thông tư số 
63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị 
định số 70/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác. 
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2. Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền đối với 
kết quả nghiên cứu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm đại diện chủ sở hữu 
nhà nước. 

3. Các tổ chức được giao quyền được thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng 
theo pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ quyết định giao 
tài sản, bán tài sản trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì theo quy định tại điểm a, b 
khoản 2 Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP và quyết định điều chuyển tài sản, bán, 
thanh lý, tiêu hủy tài sản cho trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không nhận giao hoặc 
mua tài sản theo quy định tại các điểm d, đ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-
CP. 

Điều 26. Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước 
1. Trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
a) Các tổ chức, cá nhân có cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu có trách nhiệm 

tiếp nhận, triển khai ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi được nhận bàn giao 
kết quả nghiên cứu; 

b) Các đơn vị ứng dụng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì báo cáo kết 
quả ứng dụng hằng năm và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân thành phố trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm nhận bàn giao kết quả 
nghiên cứu. 

2. Những loại hình nhiệm vụ sau đây phải thực hiện cung cấp thông tin về ứng 
dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định: Đề tài KH&CN, đề án khoa học, dự 
án sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN. Những nội dung thông tin về kết quả và ứng 
dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ được công bố công khai trên trên trang thông tin điện 
tử của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
a) Các đơn vị ứng dụng phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch ứng dụng kết 

quả thực hiện nhiệm vụ và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện; 
b) Đối với các nhiệm vụ có thể ước tính được kinh phí ứng dụng kết quả nghiên 

cứu thì làm rõ trong thuyết minh đề tài, ở mục Khả năng ứng dụng và phương thức 
chuyển giao kết quả nghiên cứu. 

4. Tổ chức KH&CN sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương được 
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ thông qua nhiệm vụ cấp thành phố để hoàn 
thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp đặc thù của địa 
phương theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. 

Chương VI 
QUẢN LÝ KINH PHÍ 
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Điều 27. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 
1. Các nhiệm vụ thuộc danh mục đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

được đầu tư toàn bộ hoặc một phần kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN để 
thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân huy động các 
nguồn xã hội hóa, nguồn vận động tài trợ, viện trợ hoặc nguồn khác để thực hiện các 
nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức chủ trì và tổ chức tài trợ, viện trợ kinh phí ngoài ngân sách sự nghiệp 
KH&CN thành phố chịu trách nhiệm về việc thẩm định, phê duyệt kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ đối với nguồn kinh phí của mình. 

Điều 28. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
1. Tổ chức, cá nhân chủ trì xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên 

cơ sở các căn cứ sau: 
a) Mục tiêu, yêu cầu, nội dung và khối lượng công việc nghiên cứu của nhiệm 

vụ đã được phê duyệt; 
b) Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng và thành phố 

ban hành, các khung định mức phân bổ ngân sách và các chế độ, chính sách hiện hành 
của nhà nước. Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần thuyết minh 
cụ thể chi tiết căn cứ lập dự toán. 

2. Yêu cầu: 
a) Dự toán kinh phí của nhiệm vụ được xây dựng và thuyết minh theo từng nội 

dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của nhiệm vụ; 
b) Tổ chức, cá nhân chủ trì có trách nhiệm xây dựng dự toán trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét phê duyệt. 
Điều 29. Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
1. Căn cứ nội dung nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức việc thẩm 

định dự toán kinh phí của nhiệm vụ theo quy định. 
2. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể mời chuyên 

gia tham gia thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ. 
Điều 30. Phân cấp phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp thành 

phố 
1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và trình Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ có dự toán 
kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH&CN thành phố trên 1.000 triệu đồng thuộc lĩnh vực 
khoa học xã hội và khoa học nhân văn và trên 2.000 triệu đồng thuộc lĩnh vực khoa 
học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và khoa học nông 
nghiệp. Căn cứ quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Khoa học và 
Công nghệ phê duyệt thuyết minh đề cương và ký kết hợp đồng thực hiện. 
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2. Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí 
và ký kết hợp đồng thực hiện đối với các nhiệm vụ có dự toán kinh phí từ nguồn sự 
nghiệp KH&CN thành phố dưới các mức quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 31. Cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
Việc thanh toán và tạm ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo 

quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 32. Thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
1. Các nhiệm vụ được kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu thì được thanh toán kinh 

phí theo khối lượng, sản phẩm và dự toán đã được phê duyệt. Công tác báo cáo, quyết 
toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành 
quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC. 

2. Nhiệm vụ sau khi nghiệm thu, hoàn chỉnh sản phẩm khoa học, đối chiếu với 
thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký với Sở Khoa học và Công 
nghệ, thanh quyết toán kinh phí đầy đủ, đăng ký kết quả nghiên cứu, giao nộp kết quả 
theo hợp đồng và thực hiện các trách nhiệm khác có liên quan được thanh lý hợp đồng 
theo quy định. 

3. Nhiệm vụ không thể tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, bắt buộc phải thanh lý, 
hoặc nộp trả kinh phí về ngân sách nhà nước thì Sở Khoa học và Công nghệ phải thành 
lập hội đồng thanh lý để xem xét và đề xuất phương án xử lý. Trên cơ sở ý kiến đề xuất 
của hội đồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét xử lý theo quy định. 

Điều 33. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của nhiệm vụ 
1. Kinh phí tiết kiệm của nhiệm vụ là kinh phí tiết kiệm từ kinh phí được giao 

khoán và kinh phí không được giao khoán sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành và được 
đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên. Trường hợp kinh phí không sử dụng do 
không thực hiện nội dung công việc thì không được tính là kinh phí tiết kiệm và phải 
nộp trả ngân sách nhà nước. 

2. Việc sử dụng kinh phí tiết kiệm của nhiệm vụ từ những nội dung chi được 
giao khoán và không giao khoán quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC. 

Điều 34. Mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
Việc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được thực hiện 

theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu 
tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. 

Chương VII 
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ 

Điều 35. Xây dựng danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở 
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1. Hàng năm, các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương có trách 
nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ cấp cơ sở; tổng hợp danh 
mục, tổ chức hội đồng KH&CN để xác định nhiệm vụ cấp cơ sở. 

2. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của hội đồng, hoàn thiện đề xuất đặt hàng và xác 
định nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện 
và cấp tương đương phê duyệt danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng kinh phí của cơ 
sở và gửi danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở đề xuất đặt hàng sử dụng kinh phí sự nghiệp 
KH&CN thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập hội đồng tư vấn xác định danh mục 
nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN thành phố. Nhiệm vụ được 
Hội đồng đề nghị thực hiện khi có ít nhất 3/4 số thành viên của Hội đồng có mặt bỏ 
phiếu đề nghị chọn, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo tổng số điểm của mỗi nhiệm 
vụ từ cao xuống thấp và phải đạt tối thiểu 50% tổng số điểm của các thành viên hội 
đồng. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của hội đồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
xem xét, quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng kinh phí sự nghiệp 
KH&CN thành phố. 

4. Việc xác định và phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở được thực hiện một lần hoặc 
nhiều lần trong năm. Trường hợp có nhiệm vụ đột xuất phát sinh thì Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương 
xem xét quyết định trên cơ sở dự toán được giao. 

Điều 36. Quản lý nhiệm vụ cấp cơ sở 
1. Các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương là đơn vị quản lý các 

nhiệm vụ cấp cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
cấp cơ sở theo thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết hoặc kiểm tra đột 
xuất khi có vấn đề phát sinh; tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ; công nhận kết 
quả nhiệm vụ cấp cơ sở. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các biểu mẫu và nội dung liên quan 
đến công tác quản lý nhiệm vụ cấp cơ sở. Đối với nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng kinh phí 
sự nghiệp KH&CN thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với cơ sở để tổ 
chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; xem xét điều chỉnh nhiệm vụ (nội 
dung, chủ nhiệm nhiệm vụ, các cá nhân tham gia nghiên cứu và kinh phí thực hiện), 
gia hạn thời gian (nếu có); đình chỉ thực hiện nhiệm vụ nếu có căn cứ để khẳng định 
Tổ chức chủ trì sử dụng kinh phí được cấp không đúng mục đích hoặc việc tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ là không cần thiết hoặc không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ; 
thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin 
về nhiệm vụ theo quy định. 

3. Các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương có trách nhiệm phối hợp 
với Sở Khoa học và Công nghệ xem xét điều chỉnh nhiệm vụ khi tổ chức chủ trì và chủ 
nhiệm nhiệm vụ có đề xuất đối với nhiệm vụ cấp cơ sở được thực hiện bằng nguồn 
kinh phí sự nghiệp KH&CN thành phố. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện và 
cấp tương đương có trách nhiệm xem xét điều chỉnh nhiệm vụ đối với nhiệm vụ cấp cơ 
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sở được thực hiện bằng nguồn kinh phí của cơ sở. Việc gia hạn thời gian thực hiện 
nhiệm vụ chỉ được thực hiện 01 lần đối với mỗi nhiệm vụ và chỉ được xem xét trước 
khi kết thúc hợp đồng ít nhất 01 tháng. Thời gian gia hạn không quá 03 tháng đối với 
các nhiệm vụ có thời gian thực hiện không quá 12 tháng và không quá 06 tháng đối với 
nhiệm vụ có thời gian thực hiện trên 12 tháng. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ quyết định đối với nhiệm vụ cấp cơ sở được thực hiện bằng 
nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN thành phố. 

Điều 37. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở được đầu tư từ nguồn ngân sách sự nghiệp 

KH&CN thành phố không quá 100 triệu đồng cho một nhiệm vụ; các nguồn kinh phí 
khác do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương bố trí và kinh 
phí đối ứng của tổ chức chủ trì nhiệm vụ (nếu có). Riêng đối với nhiệm vụ chi nghiên 
cứu khoa học thì không sử dụng ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã để thực hiện. 

Đối với nhiệm vụ cấp cơ sở được thực hiện bằng nguồn kinh phí của cơ sở: Kinh 
phí thực hiện do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương xem 
xét quyết định. 

Điều 38. Phê duyệt kinh phí và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
1. Sau khi danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở được phê duyệt, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt 
thuyết minh nhiệm vụ. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng, trình Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, 
huyện và cấp tương đương xem xét phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ; thẩm định, phê 
duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng kinh phí của cơ sở. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán 
kinh phí và ký hợp đồng để triển khai các nhiệm vụ cấp cơ sở thực hiện bằng kinh phí 
từ nguồn sự nghiệp KH&CN thành phố và nguồn đối ứng (nếu có).  

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và ký hợp đồng, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm công khai nội dung 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định về công khai thông tin nhiệm vụ. 

Điều 39. Thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
1. Nhiệm vụ cấp cơ sở được thanh quyết toán khi nghiệm thu xếp loại “Đạt” trở 

lên. 
2. Trường hợp nhiệm vụ nghiệm thu “Không đạt”, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, quận, huyện và cấp tương đương sẽ quyết định tiếp tục nghiên cứu hay không. 
Kinh phí nghiên cứu tiếp sẽ do Tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm thanh toán, thời gian 
nghiên cứu tiếp không quá 03 tháng. 

3. Trường hợp nhiệm vụ cấp cơ sở nghiệm thu “Không đạt” không được phép 
nghiên cứu tiếp hoặc sau thời gian nghiên cứu tiếp nghiệm thu “Không đạt” sẽ bị thu 
hồi kinh phí hỗ trợ từ ngân sách. Các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương 
có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xác định nguyên nhân và số 
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kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định đối với nhiệm vụ cấp cơ sở 
được thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN thành phố hoặc do Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp tương đương quyết định đối với nhiệm vụ cấp 
cơ sở được thực hiện bằng nguồn kinh phí của cơ sở. 

4. Nhiệm vụ cấp cơ sở sau khi nghiệm thu, hoàn chỉnh sản phẩm khoa học, thanh 
quyết toán kinh phí đầy đủ, đăng ký kết quả nghiên cứu, giao nộp kết quả theo hợp 
đồng và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khác có liên quan thì được thanh lý hợp đồng 
theo quy định. 

5. Việc đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 
kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. 

6. Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp cơ 
sở có sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP và Thông tư số 63/2018/TT-BTC. 

Chương VIII 
NHIỆM VỤ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 40. Đánh giá, thẩm định, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ 
không sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước do tổ chức, cá nhân tự phê 
duyệt, tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

2. Trường hợp tổ chức có trụ sở chính đặt trên địa bàn thành phố hoặc cá nhân 
cư trú trên địa bàn thành phố không có khả năng tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ thì có quyền đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước phải được cơ 
quan quản lý nhà nước về KH&CN thẩm định trước khi ứng dụng vào sản xuất và đời 
sống trên địa bàn thành phố nếu có tiềm ẩn yếu tố sau đây: 

a) Ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh; 
b) Ảnh hưởng đến môi trường; 
c) Ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người. 
4. Trường hợp tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả nghiên cứu không sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố có nội dung thuộc các điểm a, b, c khoản 3 
Điều này nếu chưa được cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN thẩm định thì phải đề 
nghị Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định theo thẩm 
quyền trước khi triển khai ứng dụng. 



84 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020  

5. Tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá theo quy định ở khoản 2 hoặc tổ chức, cá 
nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 4 Điều này có trách 
nhiệm: 

a) Gửi hồ sơ đề nghị đánh giá hoặc đề nghị thẩm định kết quả thực hiện nhiệm 
vụ đến Sở Khoa học và Công nghệ; 

b) Chi trả kinh phí tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mức 
chi áp dụng theo quy định hiện hành đối với các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước. 

6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước được khuyến 
khích đăng ký, lưu giữ tại cơ quan thông tin KH&CN quốc gia hoặc Sở Khoa học và 
Công nghệ. 

7. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 
không sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN 
ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định 
kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước. 

8. Các nhiệm vụ khác không sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố 
có thể áp dụng quy định tại Điều này để đánh giá, thẩm định và cấp Giấy xác nhận kết 
quả theo quy định. 

Chương IX 
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Điều 41. Sở Khoa học và Công nghệ 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác định nhiệm vụ; tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ; theo dõi, kiểm tra thực hiện; tổ chức đánh 
giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp thành phố; bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục các nhiệm vụ cấp thành 
phố, phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 30 Quy định này; danh mục các 
nhiệm vụ cấp quốc gia đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí; danh mục 
các nhiệm vụ hợp tác với các cơ quan trung ương, các tổ chức KH&CN trong, ngoài 
nước hoặc với các địa phương khác. 

3. Chủ trì thẩm định kinh phí, phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí, ký kết 
hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, công nhận kết quả nghiên cứu, cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ và thanh lý hợp đồng. 

4. Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng kinh phí sự nghiệp 
KH&CN thành phố. 

5. Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ ứng dụng theo phân cấp. 
6. Hướng dẫn các văn bản pháp luật của nhà nước, các quy trình, biểu mẫu phục 

vụ cho công tác quản lý các nhiệm vụ một cách thống nhất trên địa bàn thành phố. 
7. Phối hợp với các ngành, đơn vị trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ. 
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8. Đối với nhiệm vụ hợp tác trong và ngoài nước có sử dụng kinh phí sự nghiệp 
KH&CN thành phố, nếu không có quy định riêng, Sở Khoa học và Công nghệ quản lý 
theo quy định về quản lý nhiệm vụ cấp thành phố. 

Điều 42. Cơ quan đề xuất đặt hàng 
1. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ gửi Sở Khoa học và Công nghệ. 
2. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét 

giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ, bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
3. Cử đại diện tham gia các cuộc họp hội đồng tư vấn theo đề xuất của Sở Khoa 

học và Công nghệ. 
4. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hoặc 

địa bàn quản lý; tổ chức triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ 
vào sản xuất và đời sống sau khi nhiệm vụ được nghiệm thu theo quy định. 

Điều 43. Tổ chức chủ trì 
1. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ; chịu 

trách nhiệm về nội dung nghiên cứu và dự toán kinh phí của nhiệm vụ nhằm đáp ứng 
mục tiêu, tạo ra sản phẩm theo thuyết minh đề cương được phê duyệt và hợp đồng đã 
ký kết. 

2. Lựa chọn cá nhân có trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện làm 
chủ nhiệm nhiệm vụ. Tạo điều kiện thuận lợi về hành chính và tổ chức; đảm bảo các 
điều kiện cơ sở vật chất (trang thiết bị, nhà xưởng, phương tiện), nhân lực, huy động 
đủ nguồn tài chính hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước (nếu có) và các điều kiện khác 
để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng. 

3. Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với đơn vị quản lý; hợp đồng giao việc, thuê 
khoán chuyên môn với chủ nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 
các nội dung của nhiệm vụ. 

4. Chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng đúng mục đích, chế độ và có 
hiệu quả kinh phí được cấp theo hợp đồng; cấp đủ và đúng tiến độ kinh phí từ các 
nguồn kinh phí đã cam kết trong hợp đồng cho chủ nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức, cá 
nhân tham gia thực hiện các nội dung của nhiệm vụ; thực hiện thủ tục thanh quyết toán 
kinh phí, thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành; có trách nhiệm trong việc thu hồi 
kinh phí của nhiệm vụ khi bị đình chỉ thực hiện hoặc nộp phạt theo quy định. 

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ; giao nộp sản phẩm nghiên cứu, 
thực hiện thanh lý hợp đồng theo quy định với cơ quan quản lý. 

6. Tổ chức triển khai áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ vào sản xuất và đời 
sống sau khi nhiệm vụ được nghiệm thu (trường hợp tổ chức chủ trì là đơn vị trực tiếp 
ứng dụng kết quả) hoặc phối hợp triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn 
(trường hợp tổ chức chủ trì không trực tiếp ứng dụng kết quả); thực hiện chế độ báo 
cáo định kỳ hằng năm về hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định 
trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm nhận bàn giao kết quả nghiên cứu. 
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7. Tổ chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ kết quả của nhiệm vụ (nếu có) 
theo quy định của pháp luật; công bố, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy 
định hiện hành. 

8. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ được hưởng các quyền lợi liên quan đến kết quả 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định của nhà nước. 

Điều 44. Chủ nhiệm nhiệm vụ 
1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ theo đúng các điều khoản cam kết trong hợp đồng; đề xuất Tổ chức chủ trì 
về phương án ứng dụng kết quả hoặc thương mại hóa sản phẩm từ kết quả của nhiệm 
vụ. 

2. Sử dụng kinh phí được cấp theo quy định của nhà nước và đôn đốc các tổ 
chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng. Thực hiện đầy đủ chế độ 
báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có) về tình hình triển khai, sử dụng kinh phí và kết 
quả thực hiện của nhiệm vụ với tổ chức chủ trì và cơ quan quản lý; thanh quyết toán 
kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

3. Sau khi nhiệm vụ được nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ phải đăng ký và giao 
nộp kết quả nghiên cứu cho Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện chế độ báo cáo định 
kỳ hằng năm về hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định trong 
thời hạn 03 năm kể từ thời điểm nhận bàn giao kết quả nghiên cứu. 

4. Phối hợp với tổ chức chủ trì đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) theo 
quy định của pháp luật. 

5. Được bảo đảm quyền tác giả và các quyền lợi khác theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 45. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp, 
nghiệm thu (gọi tắt là Hội đồng) 

1. Hội đồng có số thành viên từ 05 đến 09 người, do Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ quyết định thành lập. Thành viên của hội đồng phải là các chuyên gia khoa 
học và công nghệ, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ chuyên 
môn phù hợp và am hiểu trong lĩnh vực KH&CN được giao tư vấn. 

2. Mỗi hội đồng có 01 chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, các ủy viên khác, ủy viên 
thư ký khoa học, thư ký hành chính. 

3. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ có trách nhiệm tư vấn xác định tên, định 
hướng mục tiêu, nội dung và yêu cầu đối với sản phẩm dự kiến đối với từng nhiệm vụ 
lựa chọn. 

4. Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp có trách nhiệm đánh giá trung thực, khách 
quan và công bằng; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách 
nhiệm tập thể về kết luận chung của hội đồng. Các thành viên của hội đồng nghiên cứu, 
phân tích từng nội dung và thông tin đã kê khai trong hồ sơ; nhận xét, đánh giá từng 
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hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định; viết nhận xét - đánh giá và luận giải cho việc đánh 
giá trong mỗi lần họp. 

5. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm 
nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu ban hành của 
Sở Khoa học và Công nghệ; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khách 
quan, chính xác và chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá. 

6. Thành viên hội đồng phải được cung cấp đủ hồ sơ của nhiệm vụ và phải có 
đủ thời gian để nghiên cứu, ít nhất là 05 ngày trước khi họp hội đồng. 

7. Các cá nhân thuộc các trường hợp sau không được là thành viên của các hội 
đồng tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

a) Cá nhân thuộc gia đình ban chủ nhiệm (Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, 
em ruột của chủ nhiệm, thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ) hoặc người có 
quyền và lợi ích liên quan khác; 

b) Cá nhân chủ nhiệm, các cá nhân tham gia chính, tham gia phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ; 

c) Người đang bị xử phạt do vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN hoặc 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; 

d) Cá nhân thuộc tổ chức chủ trì nhiệm vụ; 
đ) Người có bằng chứng xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ. 
8. Hội đồng chỉ tiến hành làm việc khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên trở lên, 

trong đó có Chủ tịch và 02 Ủy viên phản biện. 
9. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cam kết ứng dụng, cơ quan đặt 

hàng (nếu có) có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham dự. 
10. Các thành viên hội đồng và đại biểu dự họp có trách nhiệm giữ bí mật về các 

thông tin liên quan đến quá trình đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp; không được 
cung cấp thông tin về kết quả đánh giá trước khi có quyết định công nhận kết quả; 
không được lưu giữ, khai thác, công bố và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ trái với 
quy định của pháp luật hoặc chưa được đồng ý của cơ quan quản lý có thẩm quyền và 
tổ chức, cá nhân chủ trì. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Trách nhiệm của Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia 
1. Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thẩm định của mình và trách nhiệm tập 

thể về kết luận chung của Tổ thẩm định. Các thành viên Tổ thẩm định và thư ký có 
trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định. 

2. Thẩm định sự phù hợp của các nội dung nghiên cứu với kết luận của hội đồng, 
dự toán kinh phí của nhiệm vụ với chế độ quy định, định mức kinh tế-kỹ thuật, định 
mức chi tiêu hiện hành của nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, cũng 
như thời gian cần thiết để thực hiện đối với việc thẩm định Thuyết minh đề cương trước 
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khi ký kết hợp đồng thực hiện; Tổ chuyên gia có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tính 
đầy đủ, độ tin cậy, tính xác thực các sản phẩm của nhiệm vụ đối với việc thẩm định kết 
quả thực hiện nhiệm vụ trước khi nghiệm thu. 

Điều 47. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn độc lập 
1. Phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến phản biện đối với các hồ sơ đăng ký 

tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp về nội dung, mục tiêu nghiên cứu, kết quả cần phải 
đạt được của nhiệm vụ và đánh giá năng lực của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm 
vụ. 

2. Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đánh giá, nghiệm thu; có ý kiến về 
những nội dung đánh giá, các yêu cầu cần bổ sung hoàn thiện và đưa ra mức phân loại 
của nhiệm vụ. 

3. Trong thời gian được mời tư vấn độc lập phải giữ bí mật thông tin về nhiệm 
vụ được giao; không được tiếp xúc hoặc trao đổi thông tin về nhiệm vụ với tổ chức chủ 
trì hoặc cá nhân tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ. Đối với hồ sơ đánh giá, 
nghiệm thu: Không được trao đổi với chủ nhiệm, tổ chức chủ trì nhiệm vụ và các tổ 
chức, cá nhân khác về các vấn đề có liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nếu vi 
phạm sẽ bị hủy bỏ kết quả tư vấn và xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Hoàn thành báo cáo tư vấn, giữ bí mật các thông tin đánh giá và gửi trực tiếp 
tới Sở Khoa học và Công nghệ trong phong bì có niêm phong đúng thời hạn quy định. 

Chương X 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 48. Khen thưởng 
1. Đối với các nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn và vượt mức nhiệm vụ đặt ra, tạo 

nên những kết quả KH&CN xuất sắc được xét khen thưởng theo quy định của Quy chế 
khen thưởng trong hoạt động KH&CN của thành phố Đà Nẵng. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện và 
cấp tương đương có quy định chi tiết về việc khen thưởng đối với các nhiệm vụ cấp cơ 
sở trong phạm vi của ngành, địa phương, đơn vị minh. 

Điều 49. Xử lý vi phạm hành chính 
Hành vi vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được xử lý theo 

Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công 
nghệ, chuyển giao công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 50. Xử lý các trường hợp chậm trễ 
1. Các nhiệm vụ cấp thành phố chậm nộp thuyết minh đề cương nghiên cứu 

(không có sự chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ) so với thời gian quy định tại 
thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc biên bản họp hội đồng xét duyệt đề 
cương nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có quyền thông báo dừng đề tài hoặc tổ 
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chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân khác chủ trì thực hiện nhiệm vụ và báo cáo với Ủy 
ban nhân dân thành phố. 

2. Đối với các nhiệm vụ cấp thành phố đã ký hợp đồng mà thực hiện chậm trễ 
việc báo cáo kết quả nghiên cứu và nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu về Sở Khoa học và 
Công nghệ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được 
gia hạn (nếu có) thì nhiệm vụ sẽ bị đánh giá xếp loại “Không đạt”. 

Điều 51. Xử lý đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành 
Xử lý đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành hoặc dừng thực hiện nhiệm 

vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố thì thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 
liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC. 

Căn cứ trên kết quả đánh giá, nghiệm thu thực tế, mức thu hồi cụ thể do Sở Khoa 
học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 52. Hoàn trả kinh phí 
Kinh phí hoàn trả và nộp phạt theo quy định được chuyển vào tài khoản của Sở 

Khoa học và Công nghệ mở tại Kho bạc nhà nước và nộp lại ngân sách theo quy định. 
Điều 53. Xử lý vi phạm đối với nhiệm vụ cấp cơ sở 
1. Đối với các nhiệm vụ cấp cơ sở được thực hiện bằng nguồn kinh phí của cơ 

sở thì việc xử lý vi phạm sẽ do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp 
tương đương quy định trên cơ sở hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Đối với các nhiệm vụ cấp cơ sở được thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp 
KH&CN thành phố sẽ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể. 

Điều 54. Chế tài xử lý đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành 
Chế tài xử lý đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành thực hiện theo quy 

định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC. 
Điều 55. Khiếu nại, tố cáo 
Việc khiếu nại, tố cáo vi phạm quy định quản lý nhiệm vụ được thực hiện theo 

quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 
Chương XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 56. Quy định chuyển tiếp 
Đối với các nhiệm vụ có sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố đã 

được nghiệm thu trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng 
theo quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ thành phố Đà Nẵng; các nhiệm vụ chưa được nghiệm thu thì tiếp tục thực hiện 
các công việc theo Quy định này. 

Điều 57. Hướng dẫn thi hành 
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1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng các biểu mẫu và hướng 
dẫn các tổ chức, đơn vị thực hiện. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính và các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy định 
này. 

3. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các tổ chức và cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ có sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố Đà Nẵng và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy định này. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại 
Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định của văn 
bản mới ban hành. 

Điều 58. Bổ sung, hoàn thiện Quy định 
Trong quá trình áp dụng Quy định này, nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công 
nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 

Phụ lục I 
CÁC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Biểu mẫu Nội dung 

1 Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Mẫu A1-ĐXNV Phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp thành phố 

Mẫu A2-ĐXĐH Phiếu đặt hàng nhiệm vụ cấp thành phố 

2 Đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp 

Mẫu B1-ĐĐKCT Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố 

Mẫu B2-TTHĐTC Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng 
ký chủ trì nhiệm vụ cấp thành phố 

Mẫu B3-LLKHCN Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ cấp 
thành phố 

Mẫu B4-GXNPH Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố 

3 Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Mẫu C1-BCKQTĐG Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ cấp thành phố 
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Mẫu C2-CVĐGNT Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp thành 
phố 

Mẫu C3-BCHT Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm 
vụ cấp thành phố 
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Mẫu A1-ĐXNV 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CẤP THÀNH PHỐ NĂM .... 

1. Tên đề tài, dự án (cần viết rõ ràng và ngắn gọn): 
2. Thuộc chương trình KH&CN cấp thành phố (nếu có): 
3. Tên Tổ chức/cá nhân đề xuất: 
- Địa chỉ: 
- Số điện thoại liên lạc: 
4. Lý do đề xuất đề tài, dự án và giải trình về tính cấp thiết (nêu rõ yêu cầu thực 

tiễn, sự phù hợp của vấn đề cần giải quyết với mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chương 
trình và nêu lên được tính quan trọng, bức xúc, cấp bách... cần nghiên cứu): 

5. Xuất xứ của đề tài, dự án (chỉ ghi đối với đề xuất dự án SXTN, đề tài áp dụng 
tiến bộ KH&CN do doanh nghiệp thực hiện): 

- Dự án SXTN: (Ghi rõ nguồn hình thành dự án: Kết quả của đề tài các cấp đã 
được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị áp dụng; 
Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng KH&CN: Kết quả 
KH&CN từ nước ngoài đã được các tổ chức có thẩm quyền thẩm định công nhận). 

- Đề tài nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật do doanh nghiệp thực 
hiện: (Ghi rõ xuất xứ của tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng: từ một số đề tài 
nghiên cứu khoa học và dự án SXTN phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm của Đơn vị, 
có tác dụng nâng cao trình độ công nghệ của Đơn vị). 

6. Mục tiêu của đề tài, dự án: 
7. Nội dung của đề tài, dự án: 
8. Sản phẩm của đề tài, dự án: 
9. Khả năng và địa chỉ áp dụng (chỉ rõ tên các Đơn vị được ứng dụng kết quả 

nghiên cứu của đề tài, dự án): 
10. Thời gian thực hiện đề tài, dự án (tối đa không quá 24 tháng, trường hợp đặc 

biệt có thể kéo dài nhưng không quá 36 tháng): 
11. Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài, dự án: ...................... triệu đồng 
Trong đó: Nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách :....................... triệu đồng 
Nguồn khác (nếu có): .................................................. 
12. Thông tin khác (nếu có): 

   ..............., ngày ..... tháng ..... năm 202... 
Tổ chức/cá nhân đề xuất 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 
Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 3 trang giấy khổ A4. 
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Mẫu A2-ĐXĐH 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT 
 ĐẶT HÀNG 

 

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

 
  ....., ngày ..... tháng ..... năm 202... 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN  
CẤP THÀNH PHỐ NĂM 202... 

TT 
Tên vấn đề 
cần nghiên 

cứu 

Yêu 
cầu 
mục 
tiêu, 
sản 

phẩm 
cần đạt 

Nội dung 
chính cần 
thực hiện 

Tính cấp 
thiết cần 

nghiên cứu 
(lý do đặt 

hàng) 

Dự kiến tổ 
chức, cơ quan 
hoặc địa chỉ 

ứng dụng các 
kết quả tạo 

ra 

Yêu cầu về 
thời gian thực 

hiện và các 
yêu cầu khác 

(nếu có) 

1             

2             

3             

4             

...             

Tổng cộng: ............ nhiệm vụ     

  

  ....., ngày.....tháng.....năm..... 
Đơn vị đề xuất đặt hàng 

(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu B1-ĐĐKCT 
TÊN TỔ CHỨC 

ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ 
 

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

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ  

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP THÀNH PHỐ 
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 

Căn cứ thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển chọn 
tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm ...., chúng 
tôi: 

a) (Ghi tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ). 

b) (Ghi họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký tuyển chọn làm chủ nhiệm 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ). 

Xin đăng ký chủ trì thực hiện: (Ghi tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ). 
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

gồm có: 
1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: 
a) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức chủ trì; 
b) Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có); 
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì (nếu có). 
2. Thuyết minh nhiệm vụ. 
3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ. 
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, 

thư ký thực hiện nhiệm. 
5. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài, trong đó có kê 

khai mức lương chuyên gia (nếu có thuê chuyên gia). 
6. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ. 
7. Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên quan. 
8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện 

nhiệm vụ (trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê thiết bị, nguyên vật liệu, dịch 
vụ). 

9. Văn bản cụ thể cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng đối với 
các nhiệm vụ cấp thành phố phải có vốn đối ứng. 

10. Tài liệu liên quan khác. 
Các tài liệu trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như 

đã quy định trên từng biểu mẫu. 
Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ sơ này là đúng 

sự thật. 
   .............., ngày ..... tháng ..... năm 202... 

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 
CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN 
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Mẫu B2-TTHĐTC 
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 
 CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ 

1. Tên tổ chức  
Năm thành lập: 
Địa chỉ: 
Website: 
Điện thoại:                                                           Fax:  
E-mail: 
2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên 
quan đến nhiệm vụ KH&CN 
3. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức: 

TT Cán bộ có trình độ Đại học trở lên Tổng số 
1 PGS và (hoặc) Tiến sỹ trở lên   
2 Thạc sỹ   
3 Đại học   

4. Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 

TT Cán bộ có trình độ đại học trở lên Số trực tiếp tham gia thực hiện Nhiệm vụ 
KH&CN 

1 PGS và (hoặc) Tiến sỹ trở lên   
2 Thạc sỹ   
3 Đại học   

        
5. Kinh nghiệm và thành tích KH&CN trong 5 năm gần nhất liên quan đến nhiệm vụ 
KH&CN của các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia nhiệm vụ KH&CN đã kê khai ở 
mục 4 trên đây (nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các nhiệm 
vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình, bài báo, báo cáo khoa học đã công 
bố, xuất bản, những công trình đã áp dụng vào sản xuất và đời sống, thành tựu hoạt động 
KH&CN và sản xuất kinh doanh khác…). 
6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ KH&CN: 
- Nhà xưởng, trang thiết bị chủ yếu... 
- Thư viện, phòng sinh hoạt khoa học... 
7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách SNKH) cho việc thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN 
- Vốn tự có: ...................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo). 
- Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).  

 

  ............, ngày ..... tháng ..... năm 202..... 
THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN 
(Họ tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu) 
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Mẫu B3-LLKHCN 
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ 
ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:                     □ 
ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: □ 

Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia:…………………………….. 
1. Họ và tên: 
2. Năm sinh:   3. Nam/Nữ: 
4. Học hàm:  
Học vị: 

  Năm được phong học hàm:  
Năm đạt học vị; 

5. Chức danh nghiên cứu:   Chức vụ: 
6. Địa chỉ nhà riêng: 
7. Điện thoại: CQ:                 NR: Mobile: 
8. Fax:   E-mail: 
9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký:  
Tên tổ chức: 
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: 
Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:  
Địa chỉ Cơ quan: 
10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 
Đại học       
Thạc sỹ       
Tiến sỹ       
Thực tập sinh khoa học       
11. Quá trình công tác 

Thời gian (Từ năm .... 
đến năm ....) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan 

        
        
12. Các công trình công bố chủ yếu 
(Liệt kê các công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 
năm gần nhất) 

TT Tên công trình (bài 
báo, công trình…) 

Là tác giả hoặc là đồng 
tác giả công trình 

Nơi công bố (tên tạp chí 
đã đăng công trình) Năm công bố 

1         
2         

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp/quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp 
(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 
1     
2     

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - 
nếu có) 
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TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 
dụng 

Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

1       
2       

15. Các đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài, dự án, đề 
án, nhiệm vụ khác đã 

chủ trì 

Cấp 
quản lý 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Tình trạng 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu, kết quả đạt 
được) 

          

Tên đề tài, dự án, đề 
án, nhiệm vụ khác đã 

tham gia 

Cấp 
quản lý 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Tình trạng 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu, kết quả đạt 
được) 

     
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm.... liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng 
ký - nếu có) 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

      
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 
(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

                                   

 
 

(*) Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào hoặc cá nhân đã nghỉ hưu thì không 
cần làm thủ tục xác nhận này. 
  

 
 
 
 

 

....., ngày ..... tháng ..... năm 202.... 
TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 
(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN 
CHÍNH) NHIỆM VỤ KH&CN (*) 

(Xác nhận và đóng dấu) 
 
 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần 
thiết để Ông, Bà .............. chủ trì (tham 

gia) thực hiện nhiệm vụ 

....., ngày ..... tháng ..... năm 202.... 
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 
(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN 

CHÍNH) NHIỆM VỤ KH&CN 
(Họ tên và chữ ký) 
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Mẫu B4-GXNPH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN  
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký: 
Thuộc Chương trình (nếu có): 
2. Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: 
- Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: 
- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ 

KH&CN: 
3. Tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN: 
- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 
Nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ (và kinh phí tương ứng) của tổ chức 

phối hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN của 
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp gửi Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà 
Nẵng. 

Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý 
do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền 
lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm 
của nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký tham gia. 

………………, ngày …… tháng …… năm 202… 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 
NHIỆM VỤ KH&CN 

(Họ, tên và chữ ký) 

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 
CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
 
 

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ PHỐI HỢP 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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Mẫu C1-BCKQTĐG 

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

 

………….., ngày   tháng   năm 202… 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 
 NHIỆM VỤ KH&CN CẤP THÀNH PHỐ 

I. Thông tin chung về quá trình tự đánh giá: 
1. Tên nhiệm vụ: 
.................................................................................................................................... 
Thuộc: 
- Chương trình: 
- Khác: 
2. Mục tiêu nhiệm vụ: ................................................................................................. 
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
5. Tổng kinh phí thực hiện:                                   triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH TP:         triệu đồng. 
Kinh phí từ nguồn khác:                                        triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 
Bắt đầu: 
Kết thúc: 
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 
STT Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác 

1       
2       
...       
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
1. Về sản phẩm khoa học: 
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 

Số lượng Khối lượng Chất lượng Số 
TT 

Tên sản 
phẩm Xuất 

sắc Đạt Không 
đạt 

Xuất 
sắc Đạt Không 

đạt 
Xuất 
sắc Đạt Không 

đạt 
1           
2           
... ....          

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có) 
Số 
TT Tên sản phẩm Thời gian dự 

kiến ứng dụng 
Cơ quan dự kiến 

ứng dụng Ghi chú 
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1     
2     
...     

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 
Số 
TT Tên sản phẩm Thời gian ứng 

dụng 
Tên cơ quan ứng 

dụng Ghi chú 

1     
2     
...     

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 
...................................................................................................................................... 
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:  

3.1. Hiệu quả kinh tế 
............................................................................................................................ 
3.2. Hiệu quả xã hội 
............................................................................................................................ 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiên nhiệm vụ 
1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu √ vào ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn      □ 
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng   □ 
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng      □ 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
- Xuất sắc    □ 
- Đạt     □ 
- Không đạt    □ 

Giải thích lý do: 
............................................................................................................................ 

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên 
tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái 
với quy định của pháp luật. 

 
CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) 
THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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Mẫu C2-CVĐGNT 
TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ 
 

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

 
Số: ...../..... 

V/v: Đề nghị đánh giá,  
nghiệm thu nhiệm vụ  

KH&CN cấp thành phố 
 

........, ngày   tháng   năm 202... 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 
 

Căn cứ Hướng dẫn số ... ngày ... tháng ... năm 202... của Sở Khoa học và Công 
nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp 
thành phố, 

.................................. (Tên Tổ chức chủ trì nhiệm vụ) đề nghị Sở Khoa học và 
Công nghệ xem xét và tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ sau đây: 

Tên nhiệm vụ: …………………………………………………………… 
Hợp đồng số: .................................................................................... 
Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ ............. đến ................ 
Thời gian được điều chỉnh, gia hạn (nếu có) đến: ..................... 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ............................................................................ 
Kèm theo công văn này là hồ sơ đánh giá nhiệm vụ, gồm: 
1. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
2. Báo cáo về sản phẩm KH&CN của nhiệm vụ và các sản phẩm KH&CN kèm 

theo (các báo cáo chuyên đề; tài liệu, số liệu thu thập được trong quá trình điều tra, 
khảo sát, phân tích, thử nghiệm; các mô hình, các quy trình, sơ đồ công nghệ, bản vẽ, 
tài liệu hướng dẫn; các mẫu sản phẩm vật chất được tạo ra trong quá trình thực hiện; 
sổ nhật ký của nhiệm vụ...). 

3. Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ. 
4. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào 

tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có). 
5. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ. 
6. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
7. Các tài liệu khác (nếu có). 
Số lượng hồ sơ gồm: ................................................................................... 
Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và tổ chức đánh giá, nghiệm thu 

kết quả nhiệm vụ./. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ..... 

THỦ TRƯỞNG 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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Mẫu C3-BCHT 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  ........., ngày   tháng   năm 202... 
 

BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN  
HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP THÀNH PHỐ 

 
I. Những thông tin chung 
1. Tên nhiệm vụ: 
2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
4. Chủ tịch hội đồng (ghi rõ họ tên, học vị, học hàm, cơ quan công tác): 
5. Thời gian đánh giá: Bắt đầu: ngày .../.../202... 

     Kết thúc: ngày .../.../202... 
II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng cấp thành phố: 
1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần 
hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng đánh giá cấp thành phố) 
..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
2. Những vấn đề bổ sung mới: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do): 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
III. Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu có): 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
  

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
(Họ, tên và chữ ký) 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 
(Họ, tên và chữ ký) 
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Phụ lục II 
TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ  

HỒ SƠ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
Hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố được 
đánh giá, chấm điểm tối đa 100 điểm theo các nhóm tiêu chí và thang điểm sau: 

Stt Tiêu chí Thang điểm 
(điểm tối đa) 

1 Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ 100 
Tổng quan tình hình nghiên cứu 12 
Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu 
và kỹ thuật sử dụng 

24 

Sản phẩm khoa học và công nghệ 16 
Phương án chuyển giao ứng dụng các sản phẩm và phương án tổ 
chức để triển khai ứng dụng sản phẩm 

16 

Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện 16 

  

Năng lực của tổ chức và các cá nhân thực hiện 16 
2 Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và đề án khoa học 100 

Tổng quan tình hình nghiên cứu 12 
Nội dung và hoạt động hỗ trợ nghiên cứu 12 

  

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 12 
Tính khả thi vế kế hoạch và kinh phí thực hiện 20 
Sản phẩm khoa học, lợi ích kết quả của đề tài/đề án và phương án 
chuyển giao sản phẩm, kết quả nghiên cứu 

24 
  

Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện 20 
3 Đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực hoạt động KH&CN khác, tùy 

thuộc vào nội dung nghiên cứu áp dụng nhóm tiêu chí và thang điểm 
quy định tại mục 1 hoặc mục 2 

  

4 Dự án sản xuất thử nghiệm 100 
Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án 8 
Nội dung và phương án triển khai 24 
Tính mới và tính khả thi của công nghệ 12 
Khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội dự kiến của dự án 16 
Phương án tài chính 24 

  

Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện 16 
5 Dự án KHCN: Tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn, 

giao trực tiếp dự án KHCN được thực hiện theo quy định của từng 
chương trình KH&CN cấp quốc gia tương ứng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 39/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng 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 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công 
nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 46/TTr-
SKHCN ngày 03 tháng 9 năm 2020 về và Thông báo số 476/TB-VP ngày 05 tháng 10 
năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân về kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 30/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức xây dựng dự 
toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp 
với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai, hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2020 và thay thế Quyết 
định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 ban hành Quy định định mức 
xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, 
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Trung Chinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
QUY ĐỊNH 

Định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; các hoạt động phục 
vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và 
chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Những nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính 
và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và 
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. 

3. Văn bản này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; các 
tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và các 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 
bàn thành phố 

Các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành 
phố được thực hiện theo quy định của UBND thành phố về quản lý các nhiệm vụ 
KH&CN của thành phố Đà Nẵng và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
khoa học và công nghệ. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

Hệ số tiền công theo ngày 
STT Chức danh 

Hệ số 
chức 
danh 

Hệ số lao 
động Đối với nhiệm vụ 

KH&CN cấp thành 
Đối với 

nhiệm vụ 
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nghiên 
cứu 

(Hcd) 

khoa học 
(Hkh) 

phố 
Hstcn=(Hcd x 

Hkh)/22 

KH&CN cấp 
cơ sở 

1 Chủ nhiệm nhiệm vụ 6,92 2,5 0,79 0,40 

2 
Thành viên thực hiện 
chính; thư ký khoa 
học 

5,42 2,0 0,49 0,25 

3 Thành viên 3,66 1,5 0,25 0,13 

4 Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 2,86 1,2 0,16 0,08 

Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN là mức hệ 
số tối đa. Dự toán tiền công trực tiếp đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 
không quá 20% tổng dự toán tiền công trực tiếp đối với các chức danh theo quy định 
tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

Điều 4. Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu 
1. Thuê chuyên gia trong nước 
a) Nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia trong nước, tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia, thực hiện 
thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá 
xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung thuê chuyên gia thực hiện 
theo hợp đồng khoán việc. 

b) Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê 
chuyên gia trong nước không quá 40.000.000 đồng/người/tháng (tháng làm việc tính 
trên cơ sở 22 ngày làm việc). 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không 
quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy 
định tại Điều 3 Quy định này và khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-
BTC-BKHCN. 

c) Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có dự toán thuê chuyên gia 
trong nước vượt quá 40.000.000 đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh phí thực 
hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi 
tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại Điều 3 Quy định này và 
khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN thì đối với nhiệm 
vụ KH&CN cấp thành phố: UBND thành phố xem xét, quyết định. 

2. Thuê chuyên gia ngoài nước 
a) Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia ngoài nước, 

tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia 
thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê 
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chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội đồng tư vấn đánh giá 
xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung thuê chuyên gia ngoài nước 
thực hiện theo hợp đồng khoán việc. 

b) Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước 
không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước quy định tại Điều 3 Quy định này và khoản 1 
Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

c) Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có tổng dự toán kinh phí thực 
hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi 
tiên công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Điều 3 Quy định này 
và khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN thì đối với 
nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 5. Dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu 
1. Nội dung và định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu 

được thực hiện theo các quy định của thành phố về định mức chi tiêu đón tiếp khách 
nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước và 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. 

2. Định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học như 
sau: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Hội thảo khoa học Đơn vị tính 

Nhiệm vụ 
KH&CN 
cấp thành 

phố 

Nhiệm vụ 
KH&CN 
cấp cơ sở 

- Người chủ trì Buổi hội thảo 1.500 750 

- Thư ký hội thảo Buổi hội thảo 500 250 

- Báo cáo viên trình bày tại hội thảo Báo cáo 2.000 1.000 

- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức 
hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại 
hội thảo 

Báo cáo 1.000 500 

- Thành viên tham gia hội thảo Thành viên/ 
Buổi hội thảo 200 100 

Điều 6. Dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN 

Dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu 
có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên hội đồng với mức chi không quá 
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50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố được quy 
định tại khoản 1, Điều 8 Quy định này. 

Điều 7. Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được dự toán 

các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: chi điện, nước, 
các khoản chi hành chính phát sinh liên quan đảm bảo triển khai nhiệm vụ KH&CN tại 
tổ chức chủ trì; chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với các hoạt động gián tiếp trong 
quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì. 

Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN tối đa không quá 5% tổng 
dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng 
tối đa không quá 200 triệu đồng/nhiệm vụ. 

Điều 8. Định mức chi hoạt động của các Hội đồng 
1. Định mức chi tiền công cho hoạt động của các Hội đồng 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Nội dung công việc Đơn vị tính 

Áp dụng 
cho nhiệm 

vụ KH&CN 
cấp thành 

phố 

Áp dụng 
cho nhiệm 

vụ 
KH&CN 
cấp cơ sở 

1 Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN       

a Chi họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm 
vụ KH&CN Hội đồng     

  Chủ tịch hội đồng   1.000 500 

  Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng   800 400 

  Thư ký hành chính   300 150 

  Đại biểu được mời tham dự   200 100 

b  Chi nhận xét đánh giá 
01 phiếu 
nhận xét 
đánh giá 

    

  Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng   300 150 

  Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện   500 250 

2 
Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN 
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a 
Chi họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN 

Hội đồng     

  Chủ tịch hội đồng   1.500 750 

  Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng   1.000 500 

  Thư ký hành chính   300 150 

  Đại biểu được mời tham dự   200 100 

b  Chi nhận xét đánh giá 
01 phiếu 
nhận xét 
đánh giá 

    

  Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng   500 250 

  Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện   700 350 

3 Chi thẩm định nội dung, tài chính của 
nhiệm vụ KH&CN       

  Tổ trưởng tổ thẩm định Nhiệm vụ 700 350 

  Thành viên Nhiệm vụ 500 250 

  Thư ký hành chính Nhiệm vụ 300 150 

  Đại biểu được mời tham dự Nhiệm vụ 200 100 

4 Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính 
thức nhiệm vụ KH&CN       

a  Chi họp hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ     

  Chủ tịch hội đồng   1.500 750 

  Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng   1.000 500 

  Thư ký hành chính   300 150 

  Đại biểu được mời tham dự   200 100 

b Chi nhận xét đánh giá 
01 phiếu 
nhận xét 
đánh giá 

    

  Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng   500 250 

  Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện   700 350 

2. Định mức chi tiền công cho các Hội đồng tại khoản 1 Điều 8 Quy định này là 
định mức tối đa. 
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3. Các nội dung chi khác được xây dựng dự toán trên cơ sở dự kiến khối lượng 
công việc và các quy định hiện hành của pháp luật. 

4. Dự toán chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 
a) Dự toán chi công tác phí cho đoàn kiểm tra đánh giá giữa kỳ được xây dựng 

theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí áp dụng cho các cơ quan nhà nước. 
b) Dự toán chi tiền công cho Hội đồng đánh giá giữa kỳ (trong trường hợp cần 

thiết có Hội đồng đánh giá giữa kỳ) được áp dụng tối đa bằng 50% mức chi của Hội 
đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 9. Công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu 
ích 

Nội dung chi công bố kết quả nghiên cứu (đã được công bố) và chi đăng ký bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ (đã được cấp bằng) được hỗ trợ tại Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ thành phố theo quy định. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Điều khoản thi hành 
1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục 
thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt. 

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại quy định này được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành 
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện Quyết định này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản 

ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tập hợp báo cáo UBND thành phố xem xét sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Trung Chinh 
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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định về phân vùng các nguồn 

 tiếp nhận nước thải 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ 
về thoát nước và xử lý nước thải; 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt); 

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi 
chôn lấp chất thải rắn); 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 40/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2020 
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Căn cứ Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế); 

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp); 

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp giấy và bột giấy); 

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp dệt nhuộm); 

Căn cứ Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
biển); 

Căn cứ Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt); 

Căn cứ Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 11-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế 
biến thủy sản); 

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường (QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 
nuôi); 

Căn cứ Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường (QCVN 52:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp sản xuất thép); 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
483/TTr-STNMT ngày 06 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân vùng các nguồn 
tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020. 

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 Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
QUY ĐỊNH 

Về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải làm cơ sở 
để áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 
nước (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến hoạt động xả nước thải vào các 
nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ và ký hiệu 

Các thuật ngữ, ký hiệu trong Quy định này được hiểu như sau: 

1. Nguồn thải là nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. 

2. Nguồn tiếp nhận là các nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như 
sông, suối, khe, kênh, hồ, ao, biển. 

3. Q là lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, kênh tiếp nhận nguồn nước thải 
(m3/s). 

4. V là dung tích hồ, ao tiếp nhận nguồn nước thải (m3). 

5. Kq: Là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy của sông 
suối, khe, kênh hoặc dung tích của hồ, ao hoặc mục đích sử dụng của vùng biển ven 
bờ tiếp nhận nước thải. 

6. Vùng biển ven bờ là vùng vịnh, cảng và những nơi cách bờ trong vòng 03 hải 
lý (khoảng 5,5km). 

7. Ký hiệu cột A, B trong bảng phân vùng tương ứng với cột A, B (B1, B2, B3) 
trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải hiện hành, là giá trị của các thông số 
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ô nhiễm có trong nước thải khi xả vào các nguồn tiếp nhận quy định cho các mục đích 
sử dụng khác nhau.  

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Quy định về phân vùng tiếp nhận nước thải đối với nguồn nước mặt 

1. Việc xả nước thải vào hệ thống sông, suối, khe, kênh, hồ, ao được áp dụng chi 
tiết theo bảng phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, kênh, hồ, ao tại 
Phụ lục kèm theo Quy định này. 

2. Đối với các sông, suối, khe, kênh, hồ, ao không thuộc bảng phân vùng tại Phụ 
lục thì áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải hiện hành. 

Điều 5. Quy định về phân vùng tiếp nhận nước thải đối với vùng biển ven 
bờ 

1. Các nguồn thải vào vùng biển ven bờ tại vùng Âu Thuyền Thọ Quang áp dụng 
giá trị của thông số ô nhiễm có trong nước thải là cột B, hệ số Kq = 1,0. 

2. Các nguồn thải vào vùng biển ven bờ đoạn từ khu vực cảng Liên Chiểu đến 
cửa sông Cu Đê và đoạn từ cảng Tiên Sa đến cửa sông Hàn áp dụng giá trị của thông 
số ô nhiễm có trong nước thải là cột B, hệ số Kq = 1,3. 

3. Các nguồn thải vào vùng biển ven bờ còn lại thuộc các quận Liên Chiểu, 
Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và huyện đảo Hoàng Sa áp dụng giá trị 
của thông số ô nhiễm có trong nước thải là cột A, hệ số Kq = 1,0. 

Điều 6. Quy định về quan trắc, thống kê, xác định lưu lượng nguồn thải 

1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận có trách 
nhiệm quan trắc, thống kê số liệu, xác định lưu lượng nước thải để áp dụng hệ số lưu 
lượng nguồn thải theo các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành. 

2. Trong một số trường hợp đặc thù tùy thuộc vào quy mô, tính chất dự án, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, điều kiện cụ thể về môi trường tiếp nhận nước thải, 
địa điểm thực hiện và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban 
nhân dân thành phố có những quy định riêng. 

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận 
trước ngày Quy định này có hiệu lực, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các 
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hồ sơ về môi trường tương đương thì yêu cầu các cơ sở xả thải tiếp tục xử lý nước thải 
đảm bảo chất lượng theo hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, 
đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu 
có vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị và các tổ 
chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng 
hợp, nghiên cứu và tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

2. Quy định này sẽ được cập nhật, điều chỉnh hoặc thay thế phù hợp với quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng hoặc khi có sự thay đổi của các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường./. 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
     CHỦ TỊCH 

    Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục 
PHÂN VÙNG CÁC NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI LÀ SÔNG, SUỐI, 

KHE, KÊNH, HỒ, AO, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Quy định của Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 

11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

1. Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối chính trên địa bàn 
thành phố 

STT Tên sông, suối Phân đoạn Q 
(m3/s) 

Cột áp 
dụng Hệ số Kq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Các tuyến 
sông chính Vị trí Điểm đầu 

(X, Y) 
Điểm cuối 

(X, Y)    

1 Sông Yên 

Ranh giới Quảng 
Nam - Đà Nẵng 
đến ngã ba sông 
Túy Loan 

542.272; 
1.762.147 

544.088; 
1.768.833 21 A 0,9 

2 Sông Quá 
Giáng 

2,3 km cuối hạ 
lưu sông Quá 

Giáng 

548.294; 
1.765.634 

549.760; 
1.766.485 11 A 0,9 

Trước Quá Giáng 550.394; 
1.763.831 

549.760; 
1.766.485 49,2 B 0,9 

3 Sông Vĩnh 
Điện Sau Quá Giáng 549.760; 

1.766.485 
552.189; 
1.771.867 106 B 1,0 

4 Sông Túy 
Loan Toàn tuyến 523.713; 

1.773.885 
544.179; 
1.768.898 8 A 0,9 

Các phường: Hòa 
Thọ Tây, Hòa 
Thọ Đông; các 
xã: Hòa Châu, 

Hòa Tiến 

544.088; 
1.768.833 

546.169; 
1.768.903 40 A 0,9 

5 Sông Cầu Đỏ - 
Cẩm Lệ Các phường: 

Khuê Trung, Hòa 
Xuân, Hòa Cường 

Nam 

547.207; 
1.769.571 

551.624; 
1.772.833 40 B 0,9 

6 Sông Hàn 

Các phường: Hòa 
Cường Nam, 

Hòa Cường Bắc, 
Hòa Thuận 
Đông, Bình 
Hiên, Phước 

Ninh, Hải Châu 

551.624; 
1.772.833 

550.093; 
1.780.232 310 B 1,1 
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STT Tên sông, suối Phân đoạn Q 
(m3/s) 

Cột áp 
dụng Hệ số Kq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1, Thạch Thang, 
Thuận Phước, 

An Hải Tây, An 
Hải Bắc, Nại 
Hiên Đông, 

Khuê Mỹ, Mỹ 
An. 

7 Sông Phú Lộc Toàn tuyến 545.425; 
1.777.454 

545.664; 
1.778.097 <50 B 0,9 

Sông Bắc (xã Hòa 
Bắc) 

513,303; 
1.784.510 

524.826; 
1.782.986 0,27 A 0,9 

Sông Nam (xã 
Hòa Bắc) 

517.089; 
1.778.811 

524.826; 
1.782.986 0,16 A 0,9 

Ngã ba sông 
Nam-sông Bắc 

đến Phò Nam (xã 
Hòa Bắc) 

524,826; 
1.782,986 

533,316; 
1.784,379 3,2 A 0,9 

8 Sông Cu Đê 

Hạ Lưu sông Cu 
Đê (xã Hòa Liên) 

533.316; 
1.784.379 

540.108; 
1.783.237 20,4 B 0,9 

9 Sông Cổ Cò Toàn tuyến 555.304; 
1.765.976 

552.172; 
1.771.809 8 B 0,9 

II Các khe, suối 
chính       

1 Suối Đá Toàn tuyến Q<50 A 0,9 
2 Suối Tình Toàn tuyến Q<50 A 0,9 
3 Khe Lạnh Toàn tuyến Q<50 A 0,9 
4 Suối Mơ Toàn tuyến Q<50 A 0,9 

Trước Nhà máy nước Hải Vân (từ tọa độ 
X=538.324, Y= 1.787.928) Q<50 A 0,9 

5 Suối Lương Sau Nhà máy nước Hải Vân (từ tọa độ 
X=538.220, Y= 1.786.919) Q<50 B 0,9 

6 Suối Cày Toàn tuyến Q<50 A 0,9 
7 Suối Hoa Toàn tuyến Q<50 A 0,9 
8 Khe Đào Toàn tuyến Q<50 A 0,9 

9 Các khe, suối 
khác Khu vực sông Tuý Loan, Cu Đê Q<50 A 0,9 

Ghi chú:- (2) là tên các tuyến sông, suối, khe, kênh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
(3) là mô tả phân đoạn của các sông, suối - Địa giới hành chính; (4) là giá trị trung 
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bình lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải; (5) Mục đích sử dụng nguồn 
tiếp nhận nước thải theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về nước thải; (6) 
là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải. Không áp dụng hệ số Kq đối với các thông số; nhiệt 
độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

2. Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là hồ, ao 

TT Tên hồ, ao Địa giới hành chính V (triệu m3) Cột áp 
dụng Hệ số Kq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Hồ Đảo Xanh Quận Hải Châu 0,573 B 0,6 

2 Hồ Thạc Gián Quận Thanh Khê 0,089 B 0,6 

3 Hồ Vĩnh Trung Quận Thanh Khê 0,454 B 0,6 

4 Hồ Công viên 29/3 Quận Thanh Khê 0,611 B 0,6 

5 Hồ Xuân Hòa A Quận Thanh Khê 0,146 B 0,6 

6 Hồ 2 hecta 1 (Bàu Trảng) Quận Thanh Khê 0,042 B 0,6 

7 Hồ Phần Lăng 1 Quận Thanh Khê 0,54 B 0,6 

8 Hồ Phần Lăng C Quận Thanh Khê  0,262 B 0,6 

9 Hồ Bàu Làng (Thiên Nga) Quận Thanh Khê 0,009 B 0,6 

10 Hồ Xanh Quận Sơn Trà 0,248 A 0,6 

11 Hồ Thanh Vinh  Quận Sơn Trà   B 0,6 

12 Hồ Bá Tùng Quận Ngũ Hành Sơn 3,998 B 0,6 

13 Hồ Đò Xu Quận Hải Châu 0,377 B 0,6 

14 Hồ khu B Nam Cầu Cẩm Lệ Quận Cẩm Lệ 0,171 B 0,6 

15 Hồ Khu C Quận Cẩm Lệ 0,117 B 0,6 

16 Hồ khu E1 Quận Cẩm Lệ 0,059 B 0,6 

17 Hồ khu E2 mở rộng giai đoạn 
2 Quận Cẩm Lệ 0,096 B 0,6 

18 Hồ Nguyễn Phước Tần - Lê 
Kim Lăng Quận Cẩm Lệ 0,086 B 0,6 

19 Hồ Nguyễn Thế Lịch - Trần 
Văn Lang Quận Cẩm Lệ 0,008 B 0,6 

20 Hồ Trung Nghĩa 1 Quận Liên Chiểu 0,047 B 0,6 

21 Hồ Trung Nghĩa 2  Quận Liên Chiểu 0,061 B 0,6 
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TT Tên hồ, ao Địa giới hành chính V (triệu m3) Cột áp 
dụng Hệ số Kq 

22 Hồ Phước Lý  Quận Liên Chiểu 0,164 B 0,6 

23 Hồ Hòa Phú Quận Liên Chiểu 0,253 B 0,6 

24 Hồ Bàu Sấu Quận Liên Chiểu 0,122 B 0,6 

25 Hồ Bàu Tràm Quận Liên Chiểu 1,223 B 0,6 

26 Hồ Hoàng Văn Thái Quận Liên Chiểu 0,4 B 0,6 

27 
Hồ điều tiết khu B (Nam Cầu 
Cẩm Lệ) 

Huyện Hoà Vang 0,224 B 0,6 

28 Hồ Đồng Nghệ Huyện Hoà Vang 17,7 A 0,8 

29 Hồ Hoà Trung Huyện Hoà Vang 11,61 A 0,8 

30 Hồ Hố Cau Huyện Hoà Vang 0,3 A 0,6 

31 Hồ Đồng Tréo Huyện Hoà Vang 0,43 A 0,6 

32 Hồ Hố Trẩy Huyện Hoà Vang 0,25 A 0,6 

33 Hồ Phú Túc Huyện Hoà Vang 0,1 A 0,6 

34 Hồ An Nhơn Huyện Hoà Vang 0,2 A 0,6 

35 Hồ Hố Lăng Huyện Hoà Vang 0,1 A 0,6 

36 Hồ Hố Thung Huyện Hoà Vang 0,3 A 0,6 

37 Hồ Hố Cái Huyện Hoà Vang 0,35 A 0,6 

38 Hồ Hòa Khê Huyện Hoà Vang 0,28 A 0,6 

39 Hồ Hố Gáo Huyện Hoà Vang 0,06 A 0,6 

40 Hồ Hốc Gối Huyện Hoà Vang 0,1 A 0,6 

41 Hồ Trước Đông Huyện Hoà Vang 1,82 A 0,6 

42 Hồ Tân An Huyện Hoà Vang 0,46 A 0,6 

43 Hồ Diêu Phong Huyện Hoà Vang 0,02 A 0,6 

44 Hồ Trường Loan Huyện Hoà Vang 0,09 A 0,6 

45 Hồ Hóc Khế Huyện Hoà Vang 0,94 A 0,6 

46 Hồ Truông Đá Bạc Huyện Hoà Vang 0,15 A 0,6 



122 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020  

Ghi chú:- (2) là tên các hồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (3) là mô tả địa giới 
hành chính; (4) là giá trị dung tích trung bình của hồ tiếp nhận nước thải; (5) Mục 
đích sử dụng nguồn tiếp nhận nước thải theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện 
hành về nước thải; (6) là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải. Không áp dụng hệ số Kq 
đối với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng 
hoạt độ phóng xạ β. 
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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: 318/NQ-HĐND    Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 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; 

Xét Tờ trình số 7655/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa 
phương năm 2019 

Tổng thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2019 là 47.708.179 
triệu đồng (Bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm lẻ tám tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu 
đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau: 

 1. Tổng thu ngân sách trung ương là 10.943.617 triệu đồng (Mười nghìn, chín 
trăm bốn mươi ba tỷ, sáu trăm mười bảy triệu đồng). 
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 2. Tổng thu ngân sách địa phương là 36.764.562 triệu đồng (Ba mươi sáu nghìn, 
bảy trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu đồng), gồm: 

a) Ngân sách thành phố    : 28.730.026 triệu đồng. 

 

Trong đó:  

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là :       872.177 triệu đồng.  

- Vay ngân sách địa phương   :       248.623 triệu đồng. 

b) Ngân sách quận, huyện    :    6.804.968 triệu đồng. 

c) Ngân sách phường, xã     :    1.229.568 triệu đồng. 

 Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân 
sách thành phố, quận, huyện, phường, xã là 2.135.318 triệu đồng và vay ngân sách địa 
phương 248.623 triệu đồng) là 34.380.621 triệu đồng. 

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà 
Nẵng năm 2019 

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2019 là 34.615.987 
triệu đồng (Ba mươi bốn nghìn, sáu trăm mười lăm tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu 
đồng), gồm: 

1. Ngân sách thành phố     : 27.475.550 triệu đồng. 

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2020 là 16.803.686 triệu đồng, trong đó: 
Chi đầu tư phát triển chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 
công 3.262.065 triệu đồng; nguồn cải cách tiền lương 3.971.448 triệu đồng; trả nợ vay 
của chính quyền địa phương năm 2020 và bù hụt thu ngân sách thành phố năm 2020 là 
823.900 triệu đồng; nguồn để phòng chống và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối 
tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 519.968 triệu đồng; nguồn để bố trí kế 
hoạch vốn chi xây dựng cơ bản năm 2020 là 6.689.610 triệu đồng; ủy thác qua Ngân 
hàng Chính sách xã hội cho các hộ dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ 
và các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa nhưng không được nợ tiền sử dụng đất 
tái định cư vay làm nhà là 250.000 triệu đồng; số thu tiền sử dụng đất theo kết luận của 
Thanh tra Chính phủ và các đơn vị đề nghị xử lý như nội dung kết luận của Thanh tra 
Chính phủ là 122.110 triệu đồng tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định. 

2. Ngân sách quận, huyện   :   6.020.212 triệu đồng. 

3. Ngân sách phường, xã     :   1.120.225 triệu đồng. 

 Điều 3. Cân đối và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2019 

1. Về cân đối ngân sách địa phương: Qua cân đối thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2019 thì kết dư ngân sách là 1.899.952 triệu đồng, sau khi cộng vay ngân sách địa 
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phương 248.623 triệu đồng và trừ chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 1.150.547 triệu 
đồng thì kết dư thực tế ngân sách địa phương là 998.028 triệu đồng, gồm: 

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố: 103.929 triệu đồng. 
b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 784.756 triệu đồng. 
c) Kết dư ngân sách phường, xã : 109.343 triệu đồng. 

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2019 

a) Kết dư ngân sách thành phố là 103.929 triệu đồng: Được trích năm mươi phần 
trăm (50%) chuyển vào quỹ dự trữ tài chính với số tiền là 51.964,5 triệu đồng; số còn 
lại 51.964,5 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2020. 

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: Kết chuyển một trăm 
phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2020 tương ứng với mỗi cấp ngân sách. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 
thông qua./. 
           CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 319/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

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 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 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 349/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 
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 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị 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 2021 

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 21.772.532 
triệu đồng, gồm: 

a) Thu nội địa       : 18.192.800 triệu đồng; 
 b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu    :   3.550.000 triệu đồng; 
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 c) Thu viện trợ       :        29.732 triệu đồng. 
 2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân 
sách và thu chuyển nguồn): 19.051.331 triệu đồng, gồm: 
  a) Ngân sách thành phố       : 14.976.404 triệu đồng; 
 b) Ngân sách quận, huyện và phường, xã    :  4.074.927 triệu đồng. 
 Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 

1. Thông qua các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách địa phương theo Báo cáo số 
349/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, 
trong đó: 

a) Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo Nghị quyết số 
62/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố, các Nghị quyết 
sửa đổi, bổ sung (Nghị quyết số 119/2017/NQ-HĐND ngày 07 năm 12 năm 2017 và 
Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018); định mức phân bổ 
chi thường xuyên tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 
của HĐND thành phố do kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-
2020 sang năm 2021 theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 
của Quốc hội.  

b) Để đảm bảo cân đối ngân sách (do nguồn thu dự kiến giảm so với các năm 
trước dưới tác động của dịch bệnh Covid-19), việc phân bổ dự toán chi thường xuyên 
cho các nhiệm vụ chi thực hiện theo thứ tự ưu tiên, rà soát cắt, giảm, giãn các nhiệm 
vụ chi, các chương trình, đề án chưa thật sự cấp thiết; chỉ ưu tiên bố trí dự toán kinh 
phí để đảm bảo thực hiện chi cho con người, an sinh xã hội, các nhiệm vụ cấp thiết 
khác khi có cơ sở giải trình đầy đủ. 

c) 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 từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách 
tiền lương quản lý tập trung tại ngân sách thành phố năm trước chuyển sang. 

2. Thông qua phương án cân đối, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: 
19.409.131 triệu đồng, gồm: 

a) Chi ngân sách thành phố: 15.334.204 triệu đồng, gồm:  
- Chi đầu tư phát triển       :  9.572.451 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên       :  3.753.285 triệu đồng. 
(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 670.544 triệu đồng; chi 

sự nghiệp khoa học và công nghệ 51.488 triệu đồng). 
- Chi trả lãi, phí các khoản chính quyền địa phương vay:  3.100 triệu đồng. 
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính     :        1.820 triệu đồng. 
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- Dự phòng ngân sách       :     185.355 triệu đồng. 
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới :   1.818.193 triệu đồng. 
 b) Chi ngân sách quận, huyện: 4.074.927 triệu đồng, gồm:  
- Chi đầu tư phát triển theo phân cấp     :      416.871 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên       :   3.594.530 triệu đồng. 
(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.322.905 triệu đồng). 
- Dự phòng ngân sách quận, huyện :  63.526 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 2021 là 357.800 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 23.200 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 
trước chuyển sang. 

Điều 4. 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 
a) Căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi 

ngân sách địa phương năm 2021 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. Báo 
cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định các nội dung theo thẩm quyền về tài chính 
- ngân sách và chỉ đạo các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, phường tổ 
chức triển khai thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 
để phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mới theo quy định của Chính phủ và hướng 
dẫn của Bộ Tài chính. 

b) Đối với hụt thu ngân sách thành phố được hưởng năm 2020, thống nhất theo 
phương án xử lý dự kiến tại Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Căn cứ vào tình hình thực tế, giao Ủy ban 
nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để triển khai 
thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 

c) Tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá; 
quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; có giải pháp chỉ đạo, điều hành 
thu ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước hàng 
năm. Quản lý chặt chẽ và khai thác có kế hoạch và hiệu quả, bền vững nguồn lực tài 
chính từ đất đai để tập trung vốn đầu tư cho những dự án cấp bách, trọng điểm, có tính 
kết nối, lan toả cao; đẩy mạnh việc bán, cho thuê tài sản nhà nước kể cả quyền khai 
thác sử dụng kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tái tạo nguồn đầu 
tư cho ngân sách. 

d) Tiếp tục thực hiện các chủ trương của trung ương về cơ cấu lại đầu tư công. 
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Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư công; tập trung vốn đầu tư cho những dự án cấp bách, trọng điểm, có tính kết 
nối, lan toả cao, 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; tiết kiệm triệt để các khoản chi thường 
xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo 
sát nước ngoài; kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản chưa cấp thiết. 

đ) Tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngân sách Nhà nước gắn với chủ 
trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy tinh gọn, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự 
nghiệp công lập; bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh. 
Ưu tiên dành nguồn để bố trí trả nợ vay chính quyền địa phương khi đến hạn. Tiếp tục 
triển khai thực hiện có hiệu quả 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.  

e) Điều hành chi NSNN theo dự toán được giao; không bố trí dự toán chi cho 
các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự 
cần thiết và có nguồn bảo đảm. 

g) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài 
chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng ngân sách nhà 
nước đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định. Xử lý kịp thời, đầy đủ những 
sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kiên quyết xử lý 
trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân 
sách sai chế độ, chính sách. 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. 

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, kỳ họp thứ 16 
thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 
 
 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 320/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Cho ý kiến về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm; 

Căn cứ Nghị định 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý nợ chính quyền địa phương; 

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; 

 Xét Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai 
đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Cho ý kiến về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021 - 

2025 của thành phố Đà Nẵng như sau:  
1. Mục tiêu tổng quát 
Thực hiện huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài 

chính ngân sách, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; 
từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, 
sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an 
ninh; kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ chính quyền địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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a) Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả giai đoạn 2021 - 2025 
khoảng 139,8 nghìn tỷ đồng. Tăng thu nội địa bình quân khoảng 7-10%/năm. Tỷ trọng 
thu nội địa bình quân trên 80% tổng thu ngân sách nhà nước. 

b) Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng tích cực. Tổng chi 
ngân sách địa phương cả giai đoạn 2021 - 2025 (không kể chi từ nguồn trung ương bổ 
sung có mục tiêu) khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân 
trên 35% tổng chi ngân sách địa phương, tỷ trọng chi thường xuyên dưới 55% tổng chi 
ngân sách địa phương; bố trí dự phòng ngân sách, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ở 
mức thích hợp để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh…  

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 
53,782 nghìn tỷ đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản các dự án khoảng 53,032 nghìn 
tỷ đồng). Căn cứ tình hình thực tế, số bố trí chi đầu tư phát triển sẽ được HĐND xem xét, 
quyết định trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.  

c) Bảo đảm dư nợ vay chính quyền địa phương trong giới hạn cho phép theo quy 
định của pháp luật; ưu tiên chi trả lãi, phí và nợ gốc vay chính quyền địa phương khi 
đến hạn. 

3. Kế hoạch vay, trả nợ 05 năm của chính quyền địa phương 
Dự báo trong giai đoạn 2021 - 2025, khả năng huy động nguồn thu ngân sách 

địa phương từ thuế, phí (trừ thu từ đất và xổ số) đạt thấp, nguồn lực ngân sách để cân 
đối chi đầu tư gặp khó khăn, để đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển dự kiến một số 
chỉ tiêu về nợ chính quyền địa phương như sau:  

a) Trong giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ nhu cầu huy động vốn đầu tư để chi cho 
các công trình trọng điểm, động lực của thành phố dự kiến mức vay bù đắp bội chi tối 
đa 6.981,8 tỷ đồng (bao gồm số vay lại Chính phủ vay nước ngoài để đầu tư các dự án 
theo các hiệp định đã ký kết trong giai đoạn trước). 

b) Dự kiến số trả nợ gốc trong kỳ là 116,11 tỷ đồng trả nợ vay lại Chính phủ vay 
nước ngoài để đầu tư dự án Phát triển bền vững. 

c) Đến cuối năm 2025, dự kiến dư nợ vay chính quyền địa phương là 8.119,2 tỷ 
đồng bằng 100% hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương. 

d) Về dự báo rủi ro đối với nợ chính quyền địa phương và một số biện pháp 
phòng ngừa: Rủi ro có thể xảy ra đối với an toàn nợ công của địa phương đó là, trong 
trường hợp thu ngân sách địa phương trong giai đoạn đạt thấp, không đủ nguồn để thực 
hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết. Để phòng ngừa và xử lý 
rủi ro, hằng năm ưu tiên dành nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách 
và các nguồn hợp pháp khác để trả nợ gốc đầy đủ, đúng hạn. Đồng thời, khi Chính phủ 
cho phép thành phố Đà Nẵng thực hiện cơ chế đặc thù được vay từ Quỹ dự trữ tài chính 
thành phố để chi đầu tư và tăng hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương, trong trường 
hợp cần thiết Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vay từ 
Quỹ dự trữ tài chính và sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương còn dư để bổ sung 
vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của thành phố. Chỉ vay từ các nguồn khác 
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khi thực sự cần thiết.  
     Tùy theo mức độ ảnh hưởng của rủi ro đối với từng khoản nợ, Ủy ban nhân dân 
thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định phương án cơ cấu lại nợ 
chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công. 

4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế đặc thù về tài chính - ngân sách 

theo quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 
hội để bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố. Căn cứ khả năng cân đối nguồn thực hiện tiền lương mới theo quy định của Chính 
phủ và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo 
quy định của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố xem xét báo cáo HĐND thành phố 
được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để 
đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo 
quy định. 

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả những chủ trương, biện pháp của trung ương 
về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia 
an toàn, bền vững gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực 
hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó: 

- Tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá; quản 
lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu 
ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm. 
Quản lý chặt chẽ, khai thác có kế hoạch và hiệu quả, bền vững nguồn lực tài chính từ 
đất đai để tập trung vốn đầu tư cho những dự án cấp bách, trọng điểm, có tính kết nối, 
lan toả cao; đẩy mạnh việc bán, cho thuê tài sản nhà nước kể cả quyền khai thác sử 
dụng kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tái tạo nguồn đầu tư cho 
ngân sách.  

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương của trung ương về cơ cấu lại đầu tư công. 
Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư công. 

- Tổ chức điều hành chi thường xuyên theo dự toán được giao. Không ban hành 
các chính sách, chế độ, các chương trình, đề án khi chưa cân đối được nguồn; kiểm 
soát chặt chẽ việc bổ sung ngoài dự toán, chi chuyển nguồn. Giao cho đơn vị dự toán 
tự chủ cân đối, sắp xếp trong dự toán được giao để chi cho các nhiệm vụ phát sinh theo 
thứ tự ưu tiên; triệt để tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình 
thực hiện. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng ngân sách 
nhà nước đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân 
sách, đầu tư công. Thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo quy định. 

c) Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và 
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công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. Xử lý kịp thời, 
đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 
kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, 
sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. 

d) Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy và thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 
(khóa XII) nhằm giảm chi thường xuyên cho ngân sách, tăng nguồn lực cho chi đầu tư 
và thực hiện chính sách an sinh xã hội, xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch 
bệnh. 

e) Kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo dư nợ 
trong hạn mức cho phép. Ưu tiên bố trí nguồn bảo đảm trả nợ đến hạn đầy đủ, đúng 
hạn. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; kiên quyết không sử dụng vốn vay cho các 
mục đích và dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân thành 

phố khóa mới quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 theo tỷ lệ điều tiết ngân 
sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn mới được Quốc hội thông qua trong năm 
2021.  

Trong quá trình hoàn thiện, đề nghị lưu ý làm rõ phương án thu từ nguồn tiền sử 
dụng đất; phương án huy động, trả nợ từ nguồn vốn vay trong giai đoạn 2021-2025. 
Đồng thời, xây dựng phương án tổng thể thu, chi giai đoạn 2021-2025 chi tiết theo từng 
năm để thuận lợi trong triển khai thực hiện. 

2. 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, nhiệm kỳ 2016 
- 2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 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 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 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Xét Tờ trình số 7676/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 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 và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 12 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về 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 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 265/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 
năm 2019 là 41.810 tỷ đồng, gồm: 

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016-2020 là 35.876 tỷ 
đồng, gồm các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung:                11.188 tỷ đồng  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 321/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  09  tháng  12  năm 2020 
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- Nguồn thu tiền sử dụng đất:       10.874 tỷ đồng 
- Nguồn thu xổ số kiến thiết:                          779 tỷ đồng 
- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:       3.789 tỷ đồng 
- Nguồn ứng trước ngân sách Trung ương hỗ trợ:                     400 tỷ đồng 
- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:                      85 tỷ đồng 
- Nguồn khác:                    8.161 tỷ đồng 
b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 là:    5.934 tỷ đồng 
- Nguồn Trung ương hỗ trợ:         3.689 tỷ đồng 
- Nguồn bội chi ngân sách địa phương:          2.245 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 41.810 tỷ đồng tại Điều 1 Nghị quyết số 265/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 12 năm 2019, gồm: 

a) Kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 
2020 là 35.876 tỷ đồng, gồm: 

- Các khoản trả nợ và hỗ trợ:            400 tỷ đồng 
- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (kể cả các công 

trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC):                     4.189 tỷ đồng 
- Chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:                       685 tỷ đồng 

- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTP:             30.602 tỷ đồng 
+ Chi phân cấp cho các quận, huyện:                 1.782 tỷ đồng 
+ Chi cho các công trình thành phố quản lý:              28.820 tỷ đồng 
b) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 là 5.934 tỷ đồng. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và 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 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể 
từ ngày thông qua./. 

 

   CHỦ TỊCH 
    Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 322/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày  09 tháng 12 năm 2020 
 

   NGHỊ QUYẾT 
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (khoản 5, điều 1 quy định kéo dài thời kỳ ổn định 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021); 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch 
năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý 
kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11 
tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành nguyên tắc, tiêu chí 
và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân 
sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị 
quyết số 209/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 
2016 của Hội đồng nhân dân thành phố để phân bổ vốn phân cấp ngân sách thành phố 
cho các quận, huyện trong năm 2021.  

Điều 2. Ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau: 
1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021: 9.839,322 tỷ đồng 
a) Vốn trong nước: 9.011,522 tỷ đồng, gồm các nguồn sau: 
- Nguồn ngân sách tập trung: 
+ Ngân sách thành phố: 
+ Ngân sách quận, huyện: 

2.019,888 tỷ đồng 
1.703,017 tỷ đồng 

316,871 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 

3.300 tỷ đồng 
3.200 tỷ đồng 

100 tỷ đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:    165 tỷ đồng 
- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu 1.362,422 tỷ đồng 

- Nguồn năm trước chuyển sang:      2.164,212  tỷ đồng 
b) Vốn nước ngoài (ODA): 827,800 tỷ đồng, gồm các nguồn sau (dự kiến): 
- Vốn Trung ương hỗ trợ: 470 tỷ đồng 
- Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài: 
(Nguồn bội chi ngân sách địa phương) 

357,8 tỷ đồng 

2. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2021 
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 20/CT-TTg 
ngày 29 tháng 7 năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 
16 tháng 10 năm 2020 về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 
trong đó: ưu tiên bố trí vốn đối với các công trình trọng điểm, động lực; các công trình 
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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; bố trí vốn 
để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 
2021 - 2025, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 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 tháng 8 
năm 2016 và Nghị quyết số 209/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018. 

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 Hội đồng 
nhân dân thông qua theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018, 
Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019, Nghị quyết số 266/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 đảm bảo đủ nguồn lực để triển khai thực hiện.   

e) Đối với các công trình hoàn thành trong năm 2021: Bố trí số vốn còn lại cho 
các công trình để thanh quyết toán trong năm 2021. 

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 
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 2021: Bố trí vốn cho các công trình đã được 
phê duyệt Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật.   

i) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương: Bố trí vốn đối 
ứng của ngân sách thành phố để triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách 
trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch vốn năm 2021. 

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 là 9.839,322 tỷ đồng, trong đó: 
- Vốn trong nước: 9.011,522 tỷ đồng; 
- Vốn nước ngoài:    827,800 tỷ đồng. 
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Danh mục chi tiết theo Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 
và Kế hoạch đầu tư công năm 2021.  

Riêng đối với các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự 
án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật (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 
(kể cả các dự án có vốn đầu tư dưới 5 tỷ). 

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 2021 

- Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2021, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
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 số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị 
và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 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. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuế, 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 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. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa các dự án nhằm sớm có 
mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư.  

- 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 các mục tiêu, định hướng phát triển 
thành phố. 

- Khẩn trương giao kế hoạch vốn năm 2021 ngay từ đầu năm nhằm tạo sự chủ 
động trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. 

- Tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, tiến độ, chất lượng kế 
hoạch đầu tư công trung hạn và đảm bảo tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng trọng 
điểm, động lực giai đoạn 2016 - 2020. 

- Ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương đối với các dự án được bố 
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trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. 
- Đối với các công trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, 

chủ động điều chuyển, bổ sung cho những công trình đã có quyết định phê duyệt quyết 
toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình 
cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà 
đầu tư... 

- Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy 
định gồm các khâu: Lập, trình và phê duyệt quy hoạch; lập, thẩm định và phê duyệt 
chủ trương đầu tư; lập, trình và phê duyệt đánh giá tác động môi trường (DTM); lập, 
thẩm định và phê duyệt dự án.   

- Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công 
hoàn thành công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà 
nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, báo cáo 
các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đặc biệt các công trình trọng điểm.  

- Đánh giá, xác định trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu 
trong việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là việc triển khai 
các thủ tục để thi công công trình, dự án sau khi được bố trí kế hoạch vốn nhằm đảm 
bảo nâng cao tỷ lệ giải ngân theo quy định gồm các khâu: Giải phóng mặt bằng; tổ 
chức lựa chọn tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lập, thẩm định và phê duyệt 
bản vẽ thi công - dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, khởi công và hoàn thành, 
đưa công trình, dự án đi vào sử dụng.  

- Chủ tịch Hội đồng Giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh 
tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, khu vực xử lý 
ngập úng, khớp nối hạ tầng tại các khu dân cư… 

- Đối với nguồn vốn giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện tự phân bổ, Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện thực hiện phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy 
định của Luật Đầu tư công. 

- Kịp thời có văn bản báo cáo các bộ, ngành trung ương để xử lý những khó 
khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn hàng năm nhằm đẩy nhanh 
tiến độ và hoàn thành kế hoạch năm 2021. 

5. Đối với Danh mục các dự án PPP mới đề xuất thông qua kỳ họp 
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Điều 12, Điều 13 Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư để lập thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định 
chủ trương đầu tư các dự án PPP theo quy định. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền 
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quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân thành phố, đề nghị trình Hội động 
nhân dân thành phố xem xét, quyết định tại các kỳ họp đến. 

6. Đối với Danh mục các dự án có sử dụng đất 
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo căn cứ Điều 11, Điều 12 Nghị định 

25/2020/NĐ-CP quy định về “Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất” và 
“Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất” để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy 
định.  

Điều 3. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 như đề nghị của Ủy 
ban nhân dân thành phố tại Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020. 

 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 

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

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và 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 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể 
từ ngày thông qua./. 
 
  

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công 
trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 

2021 của thành phố Đà Nẵng; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác của dự án Khu vực phòng thủ  

và thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

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

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 7322/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020; Tờ trình số 
7875/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020; Tờ trình số 8048/TTr-UBND ngày 04 
tháng 12 năm 2020 và Tờ trình số 8088/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần 
thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 7649/TTr-UBND 
ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc liên quan đến 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu vực phòng thủ và 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 332/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
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thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 492/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2020 
của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục 
công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng 
như sau: 

1. Thông qua Danh mục 78 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2021 với tổng 
diện tích thu hồi đất khoảng 1.988,9010ha theo Phụ lục I đính kèm. 

2. Thông qua Danh mục 25 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 với tổng diện tích dự kiến khoảng 87,2272 ha 
(trong đó, tổng diện tích dự kiến thu hồi đất trồng lúa trong năm 2021 là 38,2479ha và 
48,9793ha đất khác) theo Phụ lục II đính kèm. 

3. Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,086ha rừng trồng là rừng 
sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu vực phòng thủ và thao trường 
huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố 
tại Tờ trình số 7649/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020. 

  Điều 2. Hiệu lực thi hành 

  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua. 

  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. Đồng thời, lưu ý một số nội dung, đề nghị của Ban Đô 
thị Hội đồng nhân dân thành phố tại Báo cáo thẩm tra số 492/BC-HĐND ngày 05 tháng 
12 năm 2020; việc chuyển đổi đất trồng lúa phải thực hiện thu phí bảo vệ đất trồng lúa 
theo Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này. 

 

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm 
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kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 
 

 
 

 CHỦ TỊCH  

Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 339/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 

2017 và Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 
 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án Sữa học đường 

 giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
 áp dụng cho năm học 2020 - 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 7940/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 
dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07 tháng 
7 năm 2017 và Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng, áp dụng cho năm học 2020 - 2021. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách 

Ngân sách thành phố, công ty cung cấp sữa và phụ huynh đóng góp. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành 

phố biểu quyết thông qua. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

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

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

 
 
 

 CHỦ TỊCH    
        Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 342/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
            

NGHỊ QUYẾT 
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 

 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị 
 và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Xét Tờ trình số 7639/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và 
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;  Báo cáo thẩm tra 
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí 
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển thành phố Đà Nẵng với những nội dung, nhiệm vụ cơ bản như sau: 

1. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm, xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định những 
nội dung thuộc thẩm quyền được quy định tại các Điều 2, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 
Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội.  

2. Rà soát, phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, 
phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; 
có phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, 
nhiệm vụ tại các quận, phường.  

3. Chủ động phối hợp với bộ, ngành trung ương xây dựng, trình Chính phủ ban 
hành và triển khai hiệu quả, đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
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Nghị quyết số 119/2020/QH14, gồm: Nghị định quy định cụ thể và hướng dẫn thực 
hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị 
quyết số 119/2020/QH14; Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 
144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 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; Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
đô thị thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119/2020/QH14.  

4. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị của Bộ Chính 
trị và Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính 
quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14. 

5. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu, báo cáo cơ 
quan có thẩm quyền tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc 
phục những vi phạm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là trên lĩnh 
vực đất đai. 

6. Thường xuyên rà soát các quy định khác nhau giữa Nghị quyết số 
119/2020/QH14 với luật, nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một vấn đề. Trường 
hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận 
lợi hơn Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội thì đề xuất Hội đồng nhân dân 
thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện và bố trí 

kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp 
luật.  

Trong quá trình xây dựng các nội dung tại khoản 1, 2, 3, 6 Điều 1 Nghị quyết 
này phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 của 
Quốc hội; đồng thời đánh giá tác động cụ thể, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội. Tổ chức lấy ý kiến 
Nhân dân bằng các hình thức thích hợp. Phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học 
trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành bảo đảm cơ chế, chính sách được ban 
hành đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn. 

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; giúp Hội đồng nhân 
dân thành phố thực hiện có hiệu lực, hiệu quả thẩm quyền giám sát hoạt động của Ủy 
ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường, Tòa án nhân dân quận và Viện kiểm sát 
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nhân dân quận; xem xét, theo dõi việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận đối với 
chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối 
với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các hoạt động khác theo Nghị quyết số 
119/2020/QH14 và quy định của pháp luật. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

- Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam quận, phường phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp được quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14. Nâng cao chất lượng, 
đổi mới hình thức hoạt động để tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, xây dựng chính quyền theo quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền 
đô thị. 

- Các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ 
biến, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày  09  tháng 12 năm 2020./. 

 

  
CHỦ TỊCH       

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 345/NQ-HĐND 

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

 Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

 và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh; 

Xét Tờ trình số 56/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Thường trực HĐND 
thành phố về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 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. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo Đề án đính kèm Tờ trình số 56/TTr-
HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc thí điểm 
thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  
1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; chỉ đạo việc xây dựng đề án vị trí việc làm và biên 
chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố trên cơ sở 
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Đề án đính kèm Tờ trình số 56/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân thành phố, gắn với việc triển khai thí điểm thực hiện mô hình 
chính quyền đô thị tại thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và 
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc 
làm và biên chế công chức. 

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, 
nhân lực, biên chế, tài chính, tài sản từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố sang Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân thành phố để bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo 
đúng quy định. 

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày  09  tháng 12 năm 2020./.  

  

CHỦ TỊCH 

  Lương Nguyễn Minh Triết 

 
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



152 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 346/NQ-HĐND 

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

 Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh; 

Xét Tờ trình số 8015/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 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. Thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thuộc Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sau khi chuyển nhiệm 
vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân thành phố sang Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc thí điểm 
thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 
cấu tổ chức và biên chế bên trong của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ trì, 



 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020 153 

hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, nhân lực, biên chế, tài chính, tài sản từ Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố sang Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Văn phòng 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định. 

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày  09  tháng 12 năm 2020./.  

  

CHỦ TỊCH 

    Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 348/NQ-HĐND 
 

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ năm 2021 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 16 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân 
(HĐND) thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các cơ quan hữu quan, 
Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố, 
Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND 
thành phố. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Mục tiêu tổng quát 
Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; 
chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Thực 
hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quyết liệt phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh 
thu hút đầu tư, phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an 
sinh xã hội và đời sống nhân dân. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm, 
trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng công 
tác xây dựng chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền đô thị và 
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 
119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.  

Điều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu  
- Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6% so với 

năm 2020;  
- Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%;  
- Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6-7%;  
- Giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 3-4%;  



 CÔNG BÁO/Số 35 + 36 + 37 + 38 + 39/Ngày 28-12-2020 155 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 6-7%; 
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt và vượt mức dự toán 

HĐND thành phố giao năm 2021; 
- Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 6-7%; 
- Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm 4,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; 
- Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,05‰; 
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố đến cuối năm giảm còn 1,04%; 
- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. 
Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
HĐND thành phố thống nhất nhiệm vụ, giải pháp do UBND thành phố và các 

cơ quan chức năng trình; kiến nghị của Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thành 
phố; thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; đồng thời đề nghị UBND thành phố, các 
cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây: 

1. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục và phát 
triển kinh tế - xã hội sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát 

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau 
khi dịch bệnh được kiểm soát theo chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy1. Thực 
hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh các hoạt động 
khôi phục, phát triển kinh tế; xem việc chống dịch hiệu quả trong bối cảnh mới là nền 
tảng, giải pháp căn cơ để kinh tế thành phố phát triển ổn định và bền vững. Chủ động, 
kịp thời nắm bắt tình hình, đảm bảo chặt chẽ hiệu quả quy trình phòng, chống dịch và 
chuẩn bị phương án, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch trong bối cảnh dịch Covid 
- 19 còn diễn biến phức tạp.  

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 
24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 
19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số 
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện hiệu quả Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10/5/2019 của Thành ủy, 
các nghị quyết của HĐND thành phố về triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ 
Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Tiếp tục chủ động phối hợp 
với các bộ, ban, ngành Trung ương sớm hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng 

 
1 Tiếp tục thực hiện các kế hoạch triển khai Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc 
phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 
29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 
ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 
19/5/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình 
dịch Covid-19 được kiểm soát; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay; Công 
văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. 
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Chính phủ ban hành: Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của 
Nghị quyết số 119/2020/QH14; đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 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 
phù hợp với yêu cầu phát triển gắn với thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; Quy định 
chi tiết và các biện pháp cụ thể thi hành Điều 8 Nghị quyết số 119/2020/QH14.  
  Kiên trì kiến nghị, phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để xử lý, tháo 
gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục những vi phạm trong công tác 
quản lý đất đai, góp phần khơi thông nguồn lực, kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn 
thành phố. 

3. Về phát triển kinh tế 
a) Tập trung các giải pháp hữu hiệu hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tăng cường 

thu hút đầu tư trong và ngoài nước 
Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, có 

tính cạnh tranh cao. Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; 
tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ thu hút các nhà đầu 
tư có năng lực, các tập đoàn kinh tế lớn vào 05 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Đẩy nhanh 
tiến độ các dự án đã trao Thông báo nghiên cứu đầu tư tại “Tọa đàm Mùa Xuân năm 
2019”. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
thúc đẩy đầu tư phát triển, hỗ trợ chuyển đổi mạnh mẽ kinh tế số, thúc đẩy kinh tế chia 
sẻ, kinh tế tri thức. Triển khai đồng bộ Đề án và các chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Rà soát, đánh giá, nghiên cứu điều 
chỉnh, bổ sung, tích hợp, xâu chuỗi đầu mối, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp do thành phố ban hành. 

Triển khai hiệu quả Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư 
nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Tăng cường vai trò của các hội, hiệp hội doanh 
nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững. Huy 
động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước; đẩy mạnh xã hội 
hoá, thu hút các nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Tăng cường giám 
sát tiến độ và chất lượng đầu tư xây dựng công trình từ nguồn ngân sách; ưu tiên bố trí 
vốn để xây dựng và hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực tạo sức lan tỏa cho 
phát triển. 

b) Phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ 
  Triển khai ngay các giải pháp kích cầu du lịch nội địa; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh thành phố là điểm đến an toàn, tạo sự an tâm cho du khách. 
Đẩy nhanh công tác đầu tư, trang trí ánh sáng nghệ thuật trên một số tuyến đường trung 
tâm thành phố gắn với tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để 
phục vụ người dân, du khách định kỳ và dịp năm mới. Tập trung khôi phục hoạt động 
du lịch, tái cơ cấu và thiết lập các thị trường khách du lịch trong trạng thái bình thường 
mới. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư để triển khai các dự án về du lịch 
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nhằm sớm đưa vào hoạt động, tạo sản phẩm du lịch mới, nhất là phát triển du lịch 
đường thủy nội địa. Nghiên cứu ứng dụng, đầu tư công nghệ số trong hoạt động du 
lịch. Triển khai Đề án Phát triển kinh tế đêm; khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ theo các nhóm lĩnh vực (văn hóa vui chơi giải trí; mua sắm; ăn uống và tham quan 
du lịch) tại các khu vực2, thí điểm kéo dài thời gian hoạt động phục vụ du khách. Nâng 
cấp kết cấu hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch phía Tây thành phố; dự án bãi 
tắm kết hợp vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An; quy hoạch cảnh quan tuyến 
đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và tuyến đường Nguyễn Tất 
Thành.  

Hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng chợ Đầu mối Hòa Phước; 
xây dựng phương án đầu tư trung tâm thương mại chợ Cồn. Tập trung vào các hoạt 
động hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì xuất khẩu sang các thị trường truyền thống; tăng 
cường tìm kiếm thị trường, xúc tiến hoạt động xuất khẩu sang các nước tham gia các 
hiệp định thương mại tự do (FTA) nhất là EVFTA, CPTPP, RCEP... và các thị trường 
có tiềm năng (thị trường ngoài EU, Nam Mỹ, Châu Phi...). 

Tập trung xúc tiến nhanh các dự án lớn về công nghệ - thông tin như dự án 
Không gian sáng tạo phường Hòa Xuân; Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay; Trung 
tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel Đà Nẵng... Tập trung kêu gọi thu hút đầu tư 
vào khu Công nghệ thông tin tập trung. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án “Thành 
phố thông minh”, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, xã hội số, xem đây là đột phá 
trong xây dựng chính quyền tiên phong. Áp dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội.  

c) Phát triển công nghiệp 
Đẩy mạnh các giải pháp để phát triển và tăng tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực công 

nghiệp - xây dựng. Chú trọng thu hút đầu tư đáp ứng mục tiêu cơ cấu lại ngành công 
nghiệp từ các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp sang những ngành, lĩnh vực có 
giá trị gia tăng cao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển công nghiệp 
hỗ trợ và chính sách khuyến công, phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du 
lịch trên địa bàn thành phố. 

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư có năng lực, uy tín, kinh 
nghiệm theo hướng đồng bộ, hiện đại và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách 
đặc thù đối với Khu công nghệ cao. Triển khai Đề án di dời Khu công nghiệp Đà 
Nẵng, quy hoạch mở rộng khu công nghệ cao; Đề án nghiên cứu chuyển đổi dự án 
chế biến thủy sản sang thương mại dịch vụ tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà 
Nẵng. Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai giai đoạn 2 dự án thí 
điểm mô hình chuyển đổi Khu công nghiệp sinh thái đối với Khu công nghiệp Hòa 
Khánh. Khẩn trương hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp mới (Hòa Cầm - Giai đoạn 2, 

 
2 Gồm: Phố du lịch An Thượng (giai đoạn 1 và 2); Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo, 
mở rộng đến đường Như Nguyệt (bao gồm khu vực nằm trong phạm vi được giới hạn bởi Công viên APEC, cầu Nguyễn 
Văn Trỗi, đường Bạch Đằng và đường 2/9); tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa; chợ đêm 
Sơn Trà và một số khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố. 
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Hòa Ninh, Hòa Nhơn) theo hướng khu công nghiệp đô thị, dịch vụ, sinh thái. Hoàn 
thành và sớm đưa cụm công nghiệp Cẩm Lệ đi vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết; 
đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù và đầu tư 03 cụm công nghiệp còn lại (Hòa Nhơn, 
Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc).  

d) Phát triển nông nghiệp 
Phát triển năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản theo hướng bền vững. Tổ chức lại hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng 
và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh theo hướng ổn định, nâng cao chất lượng 
giá trị của sản phẩm. Thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản 
xa bờ và trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn. Chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động; đồng 
thời xây dựng lộ trình chấm dứt việc nuôi cá lồng bè trên lưu vực các sông Cẩm Lệ, 
sông Cổ Cò, vịnh Mân Quang, báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp giữa năm 2021. 
  Tập trung tái cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, 
hiệu quả, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, hữu cơ, giá trị gia tăng và an 
toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu 
mẫu. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn; ưu tiên 
hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn 
với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tiếp tục công tác quản lý bảo vệ rừng gắn 
với chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Đề án phân loại 03 loại rừng. 

4. Về công tác quy hoạch, quản lý hạ tầng đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản 
và tài nguyên môi trường 

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo sau khi Đồ án điều 
chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai ngay công tác lập quy hoạch phân khu, các quy 
định về lập và quản lý quy hoạch đô thị; làm việc với các nhà đầu tư các dự án chậm 
triển khai để nghiên cứu điều chỉnh dự án phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch 
phân khu được phê duyệt. Tập trung xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ Quy hoạch 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo HĐND thành phố 
trong quý III năm 2021.  

Đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gắn với đánh giá trách nhiệm 
cấp ủy địa phương và Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ, đảm 
bảo tiến độ giải ngân vốn đối với các công trình các công trình, dự án đã được bố trí kế 
hoạch vốn 2021, nhất là các dự án trọng điểm như: Khu Công nghệ cao; Nhà máy nước 
Hòa Liên; Đường ĐT 601; Đường vành đai phía Tây; Cải tạo cụm nút giao thông phía 
Tây cầu Trần Thị Lý; cải tạo nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền; Cải thiện môi trường 
nước phía Đông quận Sơn Trà; Đường và cầu qua sông Cổ Cò; Đường Vành đai phía 
Tây 2; Mở rộng công viên Vườn tượng APEC; Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa 
khoa Đà Nẵng giai đoạn 2; Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc Bệnh viện Đà 
Nẵng; Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà 
Nẵng; Khu công viên phần mềm số 2...  
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Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) Dự án Xây 
dựng cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1); hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án 
Di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố (giai đoạn 1); phối hợp hoàn thành 
công tác lập quy hoạch nâng cấp nhà ga hành khách T1- Cảng hàng không quốc tế Đà 
Nẵng; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai các dự án: Khu Đô 
thị Đại học Đà Nẵng; Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B (đoạn từ Túy Loan đến giáp 
Quảng Nam); Nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 14G, 14D; triển khai đề xuất chủ trương 
đầu tư hệ thống giao thông công cộng đường sắt đô thị.  
  Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xây dựng quy chế tổ chức, quản lý, vận hành các 
bãi đỗ xe. Mở rộng việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu đỗ xe theo Nghị 
quyết HĐND thành phố; đồng thời, thực hiện các giải pháp để hạn chế tình trạng đậu 
đỗ xe dưới lòng, lề đường tại khu vực xung quanh các bãi đỗ xe nhằm đảm bảo khả 
năng lưu thông về giao thông và phát huy hiệu quả hoạt động của các bãi đỗ xe đã đầu 
tư. Rà soát quy hoạch lộ trình tuyến và có sự kết nối đồng bộ giữa hệ thống xe buýt có 
trợ giá của thành phố với hệ thống xe buýt liền kề. Triển khai các giải pháp thuộc dự 
án Điều tra khảo sát và xây dựng phương án phân luồng tổ chức giao thông khu vực 
trung tâm thành phố, Đề án Kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông. 
  Thực hiện tốt và đảm bảo tiến độ công tác đánh giá hiện trạng sử dụng đất và 
tiềm năng đất đai. Tổ chức công bố công khai cổng thông tin đất đai, chia sẻ thông tin 
và khai thác có hiệu quả “Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở 
dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018 định hướng 2020”; 
tiếp tục cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo chặt chẽ, phù hợp tình hình 
thực tế phát triển của thành phố. Hoàn thành việc lập phương án phân bổ và khoanh 
vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất của thành phố thời kỳ 2021-2030 để 
tích hợp vào quy hoạch thành phố; lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Hoàn 
thành việc lập kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất do thành phố quản lý phục vụ 
kêu gọi thu hút đầu tư; đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thông qua hình thức 
đấu giá đất giai đoạn 2021-2025 và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Rà 
soát, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố kịp thời, 
đúng quy định. Rà soát Chương trình phát triển nhà ở thành phố để điều chỉnh các chỉ 
tiêu, giải pháp cụ thể khả thi, phù hợp cho giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác 
quản lý nhà công sản trên địa bàn thành phố. 
  Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy hoạch dự án không đủ điều 
kiện về thủ tục; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các hộ 
dân trong vùng dự án chậm triển khai biết, thực hiện các quyền của người sử dụng đất 
theo quy định pháp luật. Rà soát, xử lý hoàn thiện hạ tầng các khu đô thị, khu tái định 
cư các ban quản lý, chủ đầu tư chậm bàn giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai theo đúng quy định pháp luật. 
  Tổ chức phê duyệt, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - 
thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở quy hoạch chung, đảm bảo phù 
hợp, khả thi và hiệu quả; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn. Hoàn thành các thủ tục đấu thầu xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn 
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mới tại khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn để khởi công đầu tư xây dựng trong 
quý III năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp các hạng mục tại bãi rác Khánh 
Sơn; đầu tư đồng bộ các công trình thu gom, xử lý rác thải nhằm tăng hiệu quả đầu tư. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý và xử lý nghiêm hành vi 
gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn 
nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho thành phố mang tính tổng thể, lâu dài và bền 
vững. Nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo nguồn nước thô cho nhà máy nước Cầu 
Đỏ, trong đó nghiên cứu việc ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, tăng khả năng tích nước 
khu vực thượng lưu.  

5. Về phát triển văn hóa - xã hội 
Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 

có”. Triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Khẩn trương điều chỉnh Đề 
án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030. Tập trung xây dựng và cải tạo các công trình tiêu biểu có ý nghĩa 
lớn như: Trùng tu, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); Mở rộng nghĩa trũng 
Hòa Vang; Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng Đà Nẵng; Phối hợp 
tôn tạo, bảo tồn di tích quốc gia Hải Vân Quan. Triển khai Chiến lược phát triển thể 
thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch chuẩn bị lực 
lượng vận động viên thể thao thành tích cao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần 
thứ IX. 

Triển khai hiệu quả Nghị quyết của HĐND thành phố về “Công tác quy hoạch, 
đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng”, nhất là Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ 
sở đến năm 2025, trong đó lưu ý việc đề xuất xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố 
và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy hoạch. Rà soát, đánh giá kết quả thực 
hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, sửa đổi bổ sung chính sách trong năm 2021 nhằm 
huy động nguồn lực đầu tư cho văn hóa - xã hội. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến điều trị, đầu tư đồng 
bộ từ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị đến nguồn nhân lực để nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh ở tuyến y tế quận, huyện, phường, xã; tập trung phát triển các 
dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, hiện đại tại các bệnh viện tuyến thành phố. Triển 
khai Đề án y tế thông minh, Đề án bệnh viện thông minh, Đề án khám chữa bệnh từ 
xa. Đẩy mạnh tiến độ xây mới, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế đảm bảo kế hoạch đề 
ra, nhất là các công trình y tế trọng điểm. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y 
tế dự phòng; đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, nhất là tăng 
cường quản lý đối với các dịch vụ y tế tư nhân, về giá thuốc, cung ứng thuốc và vấn đề 
xã hội hóa đầu tư thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Thu hút, khuyến khích các 
nhà đầu tư xây dựng bệnh viện có tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với cơ sở hạ tầng, đầu 
tư trang thiết bị y tế hiện đại. 

Thực hiện hiệu quả Đề án Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao 
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động, Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục 
phổ thông giai đoạn 2019-2025. Nghiên cứu giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm, gắn đào tạo nghề với nhu cầu xã hội, kết nối hiệu 
quả giữa cung - cầu lao động. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Có việc 
làm” giai đoạn 2021-2025, Đề án phát triển nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, hoàn thành trong năm 2021. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 
trình số 45-CTr/TU ngày 25/02/2020 về việc thực hiện Chuyên đề “Xây dựng và triển 
khai chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 
phát triển thành phố, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố”. Quan tâm 
chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. 
Tích hợp các chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều; triển khai 
có hiệu quả các chính sách đặc thù của thành phố. Xây dựng kế hoạch và triển khai 
thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật, người cao tuổi; Chương trình thành 
phố không có người lang thang xin ăn giai đoạn 2021-2025.  Rà soát, thực hiện tốt 
chính sách ưu đãi theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Sớm ban hành 
và triển khai thực hiện Đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình 
người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 
2020-2025; hoàn thiện các thủ tục và triển khai cải tạo, nâng cấp công trình Đài Tưởng 
niệm 2 tháng 9. 

Có giải pháp quyết liệt đối với các nhà đầu tư để đẩy nhanh việc triển khai xây 
dựng cơ sở hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, đảm bảo phục vụ cho giáo dục, y tế. Hoàn 
thành các thủ tục đầu tư để khởi công công trình Trường Trung học phổ thông Hòa 
Vang trong quý II năm 2021. Thống nhất chủ trương di dời, bố trí địa điểm mới nhằm 
đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Trường mầm non Cẩm Vân, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu. Triển khai có hiệu quả các đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo đã ban hành, trong đó chú trọng Đề án xây dựng, nâng cấp mở rộng trường học 
giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục 
phổ thông mới, nhất là rà soát chuẩn nghề nghiệp, nâng cao trình độ đào tạo của giáo 
viên theo quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối 
với học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong hệ thống trường công 
lập. Xây dựng phương án, giải pháp lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022 
theo quy định của Luật Giáo dục 2019 trên cơ sở khắc phục những bất cập hiện nay và 
phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.  
 6. Về công tác thu chi và điều hành ngân sách 

Tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ 
hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp; 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Chỉ đạo công tác 
lập dự toán, thực hiện dự toán và thanh quyết toán các quận, phường khi thực hiện thí 
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc 
hội. Thực hiện công tác tiết kiệm trong việc quản lý chi, điều hành ngân sách. Tăng 
cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách phù hợp với tiến độ thu ngân sách, hiệu quả trong 
phạm vi dự toán được duyệt. Thực hiện cân đối chi ngân sách trong điều kiện thu ngân 
sách địa phương giảm lớn; bố trí dự toán chi ngân sách theo thứ tự ưu tiên, rà soát cắt, 
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giảm, giãn các nhiệm vụ chi, các chương trình, đề án chưa thật sự cần thiết; triệt để tiết 
kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những 
tồn tại, hạn chế theo các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về công tác quản lý, điều 
hành ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2017-2019. 

7. Về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
Phân tích kết quả đánh giá xếp hạng của Bộ Nội vụ nhằm cải thiện chất lượng, 

thứ hạng cải cách hành chính của thành phố trong năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai Đề 
án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành 
phố cho Bưu điện. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm thành 
phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết trong tất cả các lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ 
các giải pháp nhằm nâng cao số lượng hồ sơ trực tuyến, trong đó hướng đến nâng tỷ lệ 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ mức 4. Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và biên chế công chức hành 
chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền 
đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 119/2020/QH14, hoàn thành trước ngày 
01/7/2021; sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
thành phố theo hướng tinh gọn đầu mối, phù hợp với đặc thù công việc, nâng cao hiệu 
lực hiệu quả hoạt động; tiếp tục thực hiện việc phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính 
quyền quận, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng 
địa phương, đảm bảo sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả và thẩm quyền quản lý nhà nước 
theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị, hoàn thành trong năm 2021. Hoàn thành Đề 
án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thuộc UBND thành 
phố giai đoạn 2015-2021. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính nhất là trách nhiệm 
người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhất là bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với tổ chức, công dân. Xử lý nghiêm trách nhiệm cá 
nhân, tổ chức để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ được giao. Cải tiến chế độ hội họp; 
nghiên cứu xây dựng Đề án họp trực tuyến thống nhất từ thành phố đến quận, huyện, 
phường, xã nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực. Triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố, huyện Hòa Vang và các xã nhiệm kỳ 
2021-2026. 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; tạo cơ chế đồng hành, thống nhất 
trong hệ thống chính trị, khắc phục tư tưởng e ngại, sợ sai, làm việc thụ động, cầm 
chừng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chủ động, quyết tâm cùng 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là trong việc thực hiện các kết luận thanh 
tra, kiểm tra, các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp.  

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ pháp chế tại các 
sở, ban, ngành. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận 
pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.  
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8. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách tư pháp và công 
tác đối ngoại 

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế 
với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, kiên quyết 
đấu tranh, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia ở biển Đông. Kết 
hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của 
cộng đồng quốc tế, kiên quyết đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo. 

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là 
các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn. Hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng công tác 
tuyển quân năm 2021; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và 
quận Sơn Trà. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý lưu 
trú và hoạt động của người nước ngoài. Giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh 
trật tự do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực 
hiện các giải pháp phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ 
nạn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông, trật tự đô thị, đặc biệt là các giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài nhằm phòng 
ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, không để đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo 
dài vào giờ cao điểm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm. Phối hợp khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông, những bất 
cập trong tổ chức giao thông. 

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực thi 
công vụ. Thực hiện tốt hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật. 
Tập trung công tác chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự, trong đó chú trọng các vụ việc 
liên quan đến dự án lớn trên địa bàn thành phố như: Sân vận động Chi Lăng, Khu đô 
thị Đa Phước, các tài sản liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ… Xây dựng kế hoạch 
tiến độ thi hành án, giải quyết đúng quy định đối với các vụ việc có đủ điều kiện thi 
hành; kịp thời tổng hợp báo cáo kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ đối với các 
vụ việc còn vướng mắc. 

Duy trì và triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác với các địa phương đã ký kết, 
hướng đến các chương trình cụ thể trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du 
lịch, giáo dục, y tế, môi trường, khoa học - công nghệ, đào tạo cán bộ... Tích cực hợp 
tác với các địa phương thuộc các quốc gia ASEAN và Hành lang Kinh tế Đông - Tây. 
Triển khai thực hiện tốt Chương trình tăng cường hợp tác và xúc tiến vận động viện 
trợ Phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025.  

Điều 4. Về các Tờ trình, Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, 
UBND thành phố và các ngành 

1. Thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND thành 
phố, các Ban HĐND thành phố: Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 26/11/2020 về kết 
quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực 
HĐND thành phố; Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày 30/11/2020 về giám sát kết quả 
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giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành 
phố; Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 27/11/2020 về kết quả giám sát việc thực hiện 
các nghị quyết, cam kết chất vấn của HĐND thành phố và thông báo kết luận của 
Thường trực HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố; các báo cáo 
thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban 
Pháp chế HĐND thành phố. 

2. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố:  
- Về báo cáo: Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 20/11/2020 về tình hình thực hiện 

kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2020 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 13/11/2020 về 
kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp 15 HĐND thành phố; Báo 
cáo số 323/BC-UBND ngày 19/11/2020 về triển khai nghị quyết của HĐND thành phố, 
thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ 
tháng, phiên họp giải trình và Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri”; Báo cáo 
số 312/BC-UBND ngày 09/11/2020 về tổng kết tình hình thực hiện Đề án phân bổ dân 
cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020; Báo cáo số 311/BC-UBND 
ngày 09/11/2020 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; 
Báo cáo số 308/BC-UBND ngày 05/11/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng và 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 
05/11/2020 về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; Báo cáo số 
316/BC-UBND ngày 12/11/2020 về sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án Tăng cường 
vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân tham 
gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm 
thành phố theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố; 
Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 19/11/2020 về sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 129/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố về Chương trình phát 
triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo 
số 309/BC-UBND ngày 06/11/2020 về tình hình triển khai các dự án, nhiệm vụ tại Khu 
liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn; Báo cáo số 317/BC-UBND ngày 13/11/2020 
về kế hoạch triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo số 303/BC-UBND ngày 02/11/2020 về tình hình triển 
khai quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo 
Nghị quyết 205/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố. 

- Về Tờ trình: Tờ trình số 7313/TTr-UBND ngày 06/11/2020 về chính sách hỗ 
trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 trong thời gian tháng 8 và 
tháng 9 năm 2020; Tờ trình số 7696/TTr-UBND ngày 23/11/2020 về việc tiếp tục hỗ 
trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo theo Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 
của HĐND thành phố trong năm 2021; Tờ trình số 7648/TTr-UBND ngày 20/11/2020 
về chế độ hỗ trợ thôi việc đối với công an viên ở thôn thôi đảm nhận nhiệm vụ do bố 
trí lực lượng công an chính quy; Tờ trình số 7678/TTr-UBND ngày 20/11/2020 về Đề 
án “Đà Nẵng - thành phố môi trường”; Tờ trình số 7658/TTr-UBND ngày 20/11/2020 
về việc đề xuất một số cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển kinh tế đêm phù hợp 
tình hình hiện nay của thành phố; Tờ trình 7871/TTr-UBND ngày 02/12/2020 về bổ 
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sung dự toán nguồn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách thành phố 6 tháng 
cuối năm 2020. 

Đối với Tờ trình số 7740/TTr-UBND ngày 24/11/2020 về việc đề xuất giải quyết 
vướng mắc liên quan đến triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 
của Chính phủ, cơ bản thống nhất theo đề nghị của UBND thành phố. Về thời hạn 
thanh toán nợ tiền sử dụng đất, đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị định số 
79/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ 
quan chức năng, UBND quận, huyện, xã, phường rà soát, bổ túc hồ sơ, hướng dẫn hộ 
gia đình, cá nhân thực hiện việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy 
định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát 
nhân dân, Toà án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự thành phố. 

4. Chưa thông qua đối với Tờ trình số 7419/TTr-UBND ngày 11/11/2020 về 
phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất số 79 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê; Báo 
cáo số 331/BC-UBND ngày 20/11/2020 về đề xuất danh mục công trình trọng điểm 
giai đoạn 2021-2025. 

 Điều 5. Cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn 
HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, các 

địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn, gồm:  

1. Rà soát, phân loại các nội dung nghị quyết và cam kết chất vấn còn tồn đọng 
từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó có 14 nội dung các vị đại biểu HĐND thành phố 
chất vấn tại kỳ họp lần này3: Đối với các nội dung đủ cơ sở thực hiện hoàn thành trong 
nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị UBND thành phố tập trung triển khai quyết liệt, báo cáo 
kết quả tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND thành phố; đối với các nội dung đủ 
cơ sở để tiếp tục thực hiện nhưng không thể hoàn thành trong nhiệm kỳ 2016-2021, 
thống nhất tiếp tục triển khai và báo cáo kết quả cho HĐND thành phố khóa mới; đối 
với các nội dung không còn phù hợp hoặc không có tính khả thi, đề nghị trình HĐND 
thành phố xem xét, điều chỉnh hoặc hủy bỏ tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ.  

2. Hoàn chỉnh kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại 

 
3 (1) Kết quả thực hiện Đề án thành phố thông minh trên một số lĩnh vực; (2) Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin “quản trị thông minh của chính quyền” để phục vụ công tác quản trị, quản lý, giám sát, điều hành của chính quyền; 
(3) Nguyên nhân, trách nhiệm  trong việc trong việc chậm hoàn thành các nội dung nghị quyết, thông báo kết luận và kiến 
nghị cử tri, giải pháp trong thời gian đến; (4) Tiến độ giải tỏa đến bù các KCN hiện có và phát triển các KCN, Cụm CN 
mới; (5) Đề án bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố; (6) Di dời, xử lý các khu chung cư, nhà tập thể 
xuống cấp; (7) Việc di dời trường mầm non Cẩm Vân; (8) Đánh giá kết quả thí điểm thu phí theo Nghị quyết số 
125/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố; (9) Kết quả phê duyệt mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng 
cho các quận huyện theo nghị quyết giam sát chuyên đề của HĐND thành phố về “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý 
và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố”; (10) Tiến độ thực hiện dự án Làng Vân; 
(11) Việc điều chỉnh Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030; (12) Việc chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng thành bệnh viện công 
lập; (13) việc xử lý sai phạm của Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh; (14) Việc triển khai các dự án nằm ngoài Khu CNC 
và Khu CN, nhất là các dự án đã có thông báo nghiên cứu đầu tư. 
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kỳ họp gần nhất. 
3. Lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong thời kỳ mới theo hướng cụ 

thể hóa các định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất. 

4. Nghiên cứu giải pháp, xây dựng phương án giải quyết tình trạng ngập úng do 
việc triển khai một số dự án giao thông trên địa bàn huyện Hòa Vang như: Dự án đường 
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án đường Vành đai phía Tây…, báo cáo kết quả 
cho HĐND thành phố trong năm 2021.  

5. Xây dựng quy trình, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp 
đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả cho 
Thường trực HĐND thành phố trong quý I năm 2021. 
 Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. HĐND thành phố giao UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết này trong năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành 
phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp 
thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND thành phố 
tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính của 
thành phố Đà Nẵng.  

3. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo 
chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực 
hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung 
với các cơ quan có thẩm quyền. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, Kỳ họp thứ 16 
thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày HĐND thành phố biểu 
quyết thông qua./. 
 CHỦ TỊCH            

Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 343/NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

 NGHỊ QUYẾT 
Về việc thành lập, đặt tên, giải thể tổ dân phố trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, 

quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16  

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
thôn, tổ dân phố; 
 Xét Tờ trình số 7343/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập, đặt tên, giải thể tổ dân phố trên địa bàn 
quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thông qua việc thành lập, đặt tên, giải thể tổ dân phố trên địa bàn quận 
Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Đối với quận Ngũ Hành Sơn  
Thành lập 01 (một) tổ dân phố mới tại Khu Đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò 

thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn: Tổ dân phố số 64 có 325 hộ gia đình với 
1.128 nhân khẩu. 

2. Đối với quận Cẩm Lệ  
Thành lập 02 (hai) tổ dân phố mới tại khu vực xung quanh Nhà thờ Cồn Dầu và 

lân cận thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ: 
a) Tổ dân phố số 90 có 317 hộ gia đình với 1.097 nhân khẩu; 
b) Tổ dân phố số 91 có 321 hộ gia đình với 1.099 nhân khẩu. 
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3. Đối với quận Hải Châu: Giải thể Tổ dân phố số 12 thuộc phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.  
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

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

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày 09  tháng 12 năm 2020./.  

  CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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