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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: 274 /2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ 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 7973/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc thông qua Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng 
trên thành phố Đà Nẵng năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội 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. Đặt tên cho một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như 
sau: 

1. Quận Cẩm Lệ: 43 đường (theo Phụ lục I đính kèm). 
2. Quận Hải Châu: 16 đường (theo Phụ lục II đính kèm). 
3. Quận Liên Chiểu: 21 đường (theo Phụ lục III đính kèm). 
4. Quận Ngũ Hành Sơn: 10 đường (theo Phụ lục IV đính kèm). 
5. Quận Sơn Trà: 09 đường (theo Phụ lục V đính kèm). 
6. Huyện Hòa Vang: 12 đường (theo Phụ lục VI đính kèm). 
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Điều 2. Đặt tên cho công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(theo Phụ lục VII đính kèm). 

Điều 3. Điều chỉnh, đặt và đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng (theo Phụ lục VIII đính kèm). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường 

tại Điều 1, công trình công cộng tại Điều 2 và điều chỉnh, đổi biển tên cho các đường 
tại Điều 3 theo quy định.  

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 triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 

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

 
 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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Phụ lục I 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ  

(Kèm theo Nghị quyết số 274/2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12  năm 2019  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

I. KHU NAM CẦU CẨM LỆ, PHƯỜNG HÒA XUÂN, QUẬN CẨM LỆ: 39 
đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hiến Lê đến giáp đường 29 tháng 3, chiều dài 
120m, đặt tiếp tên là Phan Triêm. 

2. Đoạn đường từ đường Đô Đốc Bảo đến giáp đường Trần Lê, chiều dài 155m, 
đặt tiếp tên là Lỗ Giáng 3. 

3. Đoạn đường từ đường Mẹ Thứ đến giáp đường Phan Văn Đáng, chiều dài 490, 
đặt tiếp tên là Hà Duy Phiên. 

4. Đoạn đường từ đường Phạm Hữu Nghi đến giáp đường Đô Đốc Lân, chiều 
dài 1.520m, đặt tiếp tên là Trần Nam Trung. 

5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường Thái Văn Lung, chiều 
dài 1.040m, đặt tên là Chế Viết Tấn. 

6. Đoạn đường từ đường Chế Viết Tấn đến giáp đường Quách Thị Trang, chiều 
dài 3.180m, đặt tên là Nguyễn Đình Thi. 

7. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường Võ Chí Công, chiều 
dài 2.560m, đặt tên là Mai Chí Thọ. 

8. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường Chế Viết Tấn, chiều 
dài 600m, đặt tên là Lê Hồng Sơn. 

9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường Chế Viết Tấn, chiều 
dài 620m, đặt tên là Huỳnh Văn Gấm. 

10. Đoạn từ Cổng Euro Village 2 đến giáp đường Vũ Xuân Thiều, chiều dài 
930m, đặt tên là Nguyễn Văn Thông. 

11. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Thông đến giáp đường Mai Chí Thọ, 
chiều dài 980m, đặt tên là Thái Văn Lung. 

12. Đoạn đường từ đường Tôn Thất Dương Kỵ đến giáp đường 29 Tháng 3, 
chiều dài 800m, đặt tên là Vũ Xuân Thiều. 

13. Đoạn đường từ đường Trần Nam Trung đến giáp đường Văn Tiến Dũng, 
chiều dài 310m, đặt tên là Trương Minh Ký. 

14. Đoạn đường từ đường Trần Nam Trung đến giáp đường Đô Đốc Lân, chiều 
dài 600m, đặt tên là Nguyễn Văn Tấn. 

15. Đoạn đường từ đường Trần Nam Trung đến giáp đường Huỳnh Tịnh Của, 
chiều dài 1.075m, đặt tên là Kiều Sơn Đen. 

16. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường Trung Lương 15, 
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chiều dài 370m, đặt tên là Trung Lương 8. 
17. Đoạn đường từ đường Trung Lương 8 đến giáp đường Huỳnh Văn Gấm, 

chiều dài 420m, đặt tên là Trung Lương 9. 
18. Đoạn đường từ đường Trung Lương 8 đến giáp đường Huỳnh Văn Gấm, 

chiều dài 420m, đặt tên là Trung Lương 10. 
19. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường Huỳnh Văn Gấm, 

chiều dài 490m, đặt tên là Trung Lương 11. 
20. Đoạn đường từ đường Trung Lương 8 đến giáp đường Huỳnh Văn Gấm, 

chiều dài 420m, đặt tên là Trung Lương 12. 
21. Đoạn đường từ đường Trung Lương 8 đến giáp đường Huỳnh Văn Gấm, 

chiều dài 420m, đặt tên là Trung Lương 14. 
22. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường Huỳnh Văn Gấm, 

chiều dài 480m, đặt tên là Trung Lương  15. 
23. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Thi đến giáp đường 29 Tháng 3, chiều 

dài 460m, đặt tên là Trung Lương 16. 
24. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Thông đến giáp đường Huỳnh Văn Gấm, 

chiều dài 480m, đặt tên là Trung Lương 17. 
25. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Lê Quang Hòa, chiều dài 

360m, đặt tên là Trung Lương 18. 
26. Đoạn đường từ đường Lê Quang Hòa đến giáp đường Nguyễn Phước Lan, 

chiều dài 145m, đặt tên là Trung Lương 19. 
27. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phước Lan đến giáp đường Thái Văn Lung, 

chiều dài 200m, đặt tên là Trung Lương 20. 
28. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Chung đến giáp đường Mai Chí Thọ, 

chiều dài 130m, đặt tên là Thanh Lương 26. 
29. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Chung đến giáp đường Mai Chí Thọ, 

chiều dài 130m, đặt tên là Thanh Lương 27. 
30. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Chung đến giáp đường Mai Chí Thọ, 

chiều dài 130m, đặt tên là Thanh Lương 28. 
31. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Chung đến giáp đường Mai Chí Thọ, 

chiều dài 130m, đặt tên là Thanh Lương 29. 
32. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Chung đến giáp đường Mai Chí Thọ, 

chiều dài 130m, đặt tên là Thanh Lương 30. 
33. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Chung đến giáp đường Mai Chí Thọ, 

chiều dài 130m, đặt tên là Thanh Lương 31. 
34. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công đến giáp đường Thiều Chửu, 
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chiều dài 280m, đặt tên là Thanh Lương 32. 
35. Đoạn đường từ đường Vũ Đình Liên đến giáp đường 7,5m đang thi công, 

chiều dài 180m, đặt tên là Cồn Dầu 11. 
36. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp cũng là đường 7,5m đang 

thi công, chiều dài 130m, đặt tên là Cồn Dầu 12. 
37. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Cẩm Nam 12, chiều dài 150m, 

đặt tên là Cẩm Nam 10. 
38. Đoạn đường từ đường Cẩm Nam 10 đến giáp đường Đặng Hòa, chiều dài 

110m, đặt tên là Cẩm Nam 11. 
39. Đoạn đường từ đường Cẩm Nam 11 đến giáp đường Hà Duy Phiên, chiều 

dài 190m, đặt tên là Cẩm Nam 12. 
II. KHU GIA ĐÌNH QUÂN ĐỘI TIỂU ĐOÀN 699, PHƯỜNG HÒA PHÁT: 

04 đường 
1. Đoạn đường từ đường Lê Trọng Tấn đến giáp đường Phước Tường 15, chiều 

dài 105m, đặt tên là Phước Tường 11. 
2. Đoạn đường từ đường Lê Trọng Tấn đến giáp đường Phước Tường 15, chiều 

dài 110m, đặt tên là Phước Tường 12. 
3. Đoạn đường từ đường Phước Tường 11 đến giáp đường Phước Tường 12, 

chiều dài 85m, đặt tên là Phước Tường 14. 
4. Đoạn đường từ đường Phước Tường 11 đến giáp đường Phước Tường 12, 

chiều dài 90m, đặt tên là Phước Tường 15. 
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Phụ lục II 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU 

(Kèm theo Nghị quyết số 274 /2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng  12 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I. KHU DÂN CƯ PHƯỜNG HÒA CƯỜNG BẮC: 04 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Châu Thượng Văn đến giáp đường Lê Vĩnh Huy, chiều 

dài 135m, đặt tiếp tên là Châu Thượng Văn. 
2. Đoạn đường từ đường Châu Thượng Văn đến giáp đường Lê Vĩnh Huy, chiều 

dài 130m đặt tên là Hóa Quê Trung 1. 
3. Đoạn đường từ đường Châu Thượng Văn đến giáp đường Lê Vĩnh Huy, chiều 

dài 130m, đặt tên là Hóa Quê Trung 2. 
4. Đoạn đường từ đường Dương Thưởng đến giáp đường Kiệt bê tông xi măng, 

chiều dài 200m, đặt tên là Hóa Quê Trung 3. 
II. KHU ĐÔNG NAM ĐÀI TƯỞNG NIỆM: 12 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Đỗ Pháp Thuận đến giáp đường 7,5m đang thi công, 

chiều dài 850m, đặt tên là Thuận Yến. 
2. Đoạn đường từ đường Thuận Yến đến giáp đường Nại Nam, chiều dài 1.310m, 

đặt tên là Đỗ Pháp Thuận. 
3. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công đến giáp đường Nại Nam, chiều 

dài 870m, đặt tên là Vũ Duy Thanh. 
4. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công đến giáp đường 2 Tháng 9, chiều 

dài 1.100m, đặt tên là Doãn Khuê. 
5. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Đỗ Pháp Thuận, chiều dài 

620m, đặt tên là Bùi Sĩ Tiêm. 
6. Đoạn đường từ đường Phan Đăng Lưu đến giáp Khu dân cư, chiều dài 360m, 

đặt tên là Nại Nam 2. 
7. Đoạn đường từ đường Phan Đăng Lưu đến giáp đường Doãn Khuê, chiều dài 

280m, đặt tên là Nại Nam 3. 
8. Đoạn đường từ đường Nại Nam 5 đến giáp đường Nại Nam 3, chiều dài 260m, 

đặt tên là Nại Nam 4. 
9. Đoạn đường từ đường Nại Nam 4 đến giáp đường Nại Nam, chiều dài 250m, 

đặt tên là Nại Nam 5. 
10. Đoạn đường từ đường Nại Nam 4 đến giáp đường Nại Nam 8, chiều dài 

190m, đặt tên là Nại Nam 6. 
11. Đoạn đường từ đường Nại Nam 4 đến giáp đường Nại Nam, chiều dài 260m, 
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đặt tên là Nại Nam 7. 
12. Đoạn đường từ đường Đỗ Pháp Thuận đến giáp đường Nại Nam 7, chiều dài 

375m, đặt tên là Nại Nam 8. 
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Phụ lục III 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU 

(Kèm theo Nghị quyết số 274/2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng  12 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I. KHU TÁI ĐỊNH CƯ NGUYỄN HUY TƯỞNG 1,2,3: 01 đường 
1. Đoạn từ đường Hòa Tăng Bí đến giáp đường Đàm Văn Lễ, chiều dài 145m, 

đặt tên là Hòa Nam 15. 
II. KHU DÂN CƯ HÒA MINH 5: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Tú Quỳ đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều dài 

400m, đặt tên là Đồng Xoài. 
III. KHU SỐ 2 VÀ KHU SỐ 7 TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC: 02 

đường. 
1. Đoạn đường từ đường Hoàng Thị Loan đến giáp đường Nam Trân, chiều dài 

380m, đặt tiếp tên là Nam Trân. 
2. Đoạn đường từ đường Lý Thái Tông đến giáp đường Hoàng Thị Loan, chiều 

dài 415m, đặt tên là Bàu Năng 15. 
IV. KHU SỐ 7 TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC VÀ KHU DÂN CƯ 

XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI QUẢNG THẮNG: 03 đường. 
1. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công đến giáp Cầu kênh, chiều dài 560m, 

đặt tên là Trần Triệu Luật. 
2. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Trần Triệu Luật, 

chiều dài 540m, đặt tên là Trần Quang Long. 
 3. Đoạn đường từ đường Quy hoạch 5,5m đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc, 

chiều dài 935m, đặt tên là Thanh Nghị. 
V. ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG PHẠM NHƯ XƯƠNG ĐẾN HOÀNG VĂN 

THÁI: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Phạm Như Xương đến giáp đường Hoàng Văn Thái, 

chiều dài 1.040m, đặt tên là Mẹ Suốt. 
VI. KHU GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN LỮ ĐOÀN 532: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Phạm Như Xương đến giáp đường Khánh An 1, chiều 

dài 90m, đặt tiếp tên là Phạm Như Xương. 
VII. KHU DÂN CƯ BÀU MẠC: 06 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Phan Văn Định đến giáp đường Quy hoạch, chiều dài 

350m, đặt tên là Bàu Mạc 17. 
2. Đoạn đường từ đường Bàu Mạc 19 đến giáp đường Bàu Mạc 17, chiều dài 
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190m, đặt tên là Bàu Mạc 18. 
3. Đoạn đường từ đường Quy hoạch đến giáp đường Bàu Mạc 17, chiều dài 

390m, đặt tên là Bàu Mạc 19. 
4. Đoạn đường từ đường Bàu Mạc 19 đến giáp đường Bàu Mạc 17, chiều dài 

260m, đặt tên là Bàu Mạc 20. 
5. Đoạn đường từ đường Bàu Mạc 19 đến giáp đường Bàu Mạc 17, chiều dài 

270m, đặt tên là Bàu Mạc 21. 
6.  Đoạn đường từ đường Quy hoạch đến giáp đường Bàu Mạc 19, chiều dài 

160m, đặt tên là Bàu Mạc 22. 
VIII. KHU DÂN CƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH MỞ RỘNG: 05 

đường. 
1. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường 15m đang thi công, 

chiều dài 330m, đặt tên là Hồng Phước 1. 
2. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp cũng là đường 7,5m đang 

thi công, chiều dài 270m, đặt tên là Hồng Phước 2. 
3. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp cũng là đường 7,5m đang 

thi công, chiều dài 270m, đặt tên là Hồng Phước 3. 
4. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường B1- Hồng Phước, chiều dài 170m, 

đặt tên là Hồng Phước 4. 
5. Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều dài 

170m, đặt tên là Hồng Phước 5. 
IX. KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHÁNH SƠN 1: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Huỳnh Thị Bảo Hòa đến giáp đường Trà Na 3, chiều 

dài 205m, đặt tên là Trà Na 4. 



13 CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 24-2-2020  

Phụ lục IV 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
(Kèm theo Nghị quyết số 274/2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12  năm 2019  

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

 
I. KHU DÂN CƯ SỐ 4 MỞ RỘNG VÀ KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM CẦU 

TIÊN SƠN: 04 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Doãn Kế Thiện đến giáp đường Nước Mặn 8,  chiều 

dài 870m, đặt tiếp tên là Đoàn Khuê. 
2. Đoạn đường từ đường Đoàn Khuê đến giáp đường 15m đang thi công, chiều 

dài 180m, đặt tên là Nước Mặn 6. 
3. Đoạn đường từ đường Nước Mặn 6 đến giáp đường Nước Mặn 8, chiều dài 

180m, đặt tên là Nước Mặn 7. 
4. Đoạn đường từ đường Đoàn Khuê đến giáp đường 15m đang thi công, chiều 

dài 160m, đặt tên là Nước Mặn 8. 
II. KHU DÂN CƯ HÒA QUÝ: 02 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Mai Đăng Chơn đến giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

chiều dài 570m, đặt tên là Khái Tây 1. 
2. Đoạn đường từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp đường Lưu Quang Vũ, 

chiều dài 630m, đặt tên là Khái Tây 2. 
III. KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ AN: 04 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Đào Duy Tùng đến giáp đường 15m đang thi công, 

chiều dài 540m, đặt tiếp tên là Song Hào. 
2. Đoạn đường từ đường Song Hào đến giáp đường Vũ Hữu Lợi, chiều dài 590m, 

đặt tên là Nguyễn Quý Anh. 
3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Cửu Vân đến giáp đường Nguyễn Quý Anh, 

chiều dài 380m, đặt tên là Vùng Trung 18. 
4. Đoạn đường từ đường Song Hào đến giáp đường Vũ Văn Cẩn, chiều dài 120m, 

đặt tên là Vùng Trung 19. 
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Phụ lục V 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 

(Kèm theo Nghị quyết số 274/2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12  năm 2019  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

I. KHU DÂN CƯ PHÍA NAM ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG 
PHƯỚC MỸ: 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Trứ đến giáp đường Võ Văn Kiệt, chiều 
dài 280m, đặt tên là Mỹ Khê 6. 

II. KHU DÂN CƯ AN CƯ 5, PHƯỜNG PHƯỚC MỸ: 01 đường 
1. Đoạn đường từ đường Phạm Vấn đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều 

dài 350m, đặt tiếp tên là Nguyễn Đức An. 
III. KHU DÂN CƯ KHO THIẾT BỊ PHỤ TÙNG AN ĐỒN: 03 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Chính Hữu đến giáp đường Lê Văn Quý, chiều dài 

165m, đặt tiếp tên là Lý Thánh Tông. 
2. Đoạn đường từ đường Đông Kinh Nghĩa Thục đến giáp đường Võ Văn Kiệt, 

chiều dài 1.100m, đặt tên là Chính Hữu. 
3. Đoạn đường từ đường Lê Văn Quý đến giáp đường Lê Ninh, chiều dài 112m, 

đặt tên là An Đồn 6. 
IV. KHU DÂN CƯ AN CƯ 4,  PHƯỜNG AN HẢI BẮC: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Hồ Nghinh đến giáp đường Ngô Quyền, chiều dài 

700m, đặt tiếp tên là Vương Thừa Vũ. 
V. ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH ĐẾN ĐƯỜNG 15M, 

PHƯỜNG MÂN THÁI: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Trương Định đến giáp đường Vương Thừa Vũ, chiều 

dài 920m, đặt tên là Trần Duy Chiến. 
VI. KHU DÂN CƯ THỌ QUANG MỞ RỘNG: 01 đường 
1. Đoạn đường từ đường Lê Tấn Trung đến giáp đường Ngô Quyền, chiều dài 

230m, đặt tên là Huyền Quang. 
VII. KHU DÂN CƯ AN MỸ: 01 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Lý Nam Đế đến giáp đường gom lên Cầu Rồng, chiều 

dài 43,9m, đặt tiếp tên là Mai Hắc Đế. 
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Phụ lục VI 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 

(Kèm theo Nghị quyết số  274 /2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12  năm 2019 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

I. KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐẠI LA, XÃ HÒA SƠN: 06 đường. 
1. Đoạn đường từ đường Hoàng Văn Thái đến giáp đường Đại La 6, chiều dài 

330m, đặt tên là Đại La 1. 
2. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường bê tông xi măng 5m, chiều 

dài 700m, đặt tên là Đại La 2. 
3. Đoạn đường từ đường bê tông xi măng 5m đến giáp đường Đại La 2, chiều 

dài 125m, đặt tên là Đại La 3. 
4. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Đại La 2, chiều dài 470m, 

đặt tên là Đại La 4. 
5. Đoạn đường từ đường Đại La 1 đến giáp đường Đại La 6, chiều dài 140m, đặt 

tên là Đại La 5. 
6. Đoạn đường từ đường Đại La 1 đến giáp đường Đại La 2, chiều dài 450m, đặt 

tên là Đại La 6. 
II. KHU DÂN CƯ KHU B – NAM CẦU CẨM LỆ, XÃ HÒA PHƯỚC: 06 

đường  
1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Kim đến giáp đường Đặng Đức Siêu, chiều dài 

240m, đặt tên là Trung Đồng. 
2. Đoạn đường từ đường Võ Thành Vỹ đến giáp đường Nguyễn Văn Tỵ, chiều 

dài 130m, đặt tên là Miếu Bông 1. 
3. Đoạn đường từ đường Lê Trực đến giáp đường Miếu Bông 5, chiều dài 220m, 

đặt tên là Miếu Bông 2. 
4. Đoạn đường từ đường Miếu Bông 2 đến giáp đường Miếu Bông 5, chiều dài 

140m, đặt tên là Miếu Bông 3. 
5. Đoạn đường từ đường Miếu Bông 2 đến giáp đường Miếu Bông 3, chiều dài 

90m, đặt tên là Miếu Bông 4. 
6. Đoạn từ đường Nguyễn Văn Tỵ đến giáp đường Lê Trực, chiều dài 230m, đặt 

tên là Miếu Bông 5. 
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Phụ lục VII 
ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Kèm theo Nghị quyết số  274 /2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12  năm 2019  

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

1. Cầu từ khu Khu đô thị biệt thự sinh thái, Công viên Văn hóa làng quê và quần 
thể du lịch sông nước, đi đến đường Mai Đăng Chơn thuộc phường Hòa Quý, quận 
Ngũ Hành Sơn; mặt cầu bê tông nhựa, chiều dài toàn cầu 112,3m, bề rộng 15m và bề 
rộng lề bộ hành hai bên 3,5m, đặt tên là Đồng Khoa. 
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Phụ lục VIII 
ĐIỀU CHỈNH TÊN, ĐỔI TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 274 /2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12 năm 2019  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Đường Bùi Bỉnh Uyên thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn được đặt tên 
theo Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND thành phố. 
Đường có hình chữ L, gồm 2 đoạn, (1) đoạn từ đường Hoàng Bình Chính đến đường 
5,5 m mới xong và chưa đặt tên, dài 260m; (2) đoạn từ đường 5,5 m mới xong và chưa 
đặt tên, đến đường Nguyễn Nghiễm, dài 150m. 

Do điều chỉnh quy hoạch, đường Bùi Bỉnh Uyên được điều chỉnh như sau: 
1. Đường Bùi Bỉnh Uyên mới: 
- Đoạn đường Bùi Bỉnh Uyên cũ từ đường Hoàng Bình Chính đến đường 5,5m 

dài 260m giữ tên đường Bùi Bỉnh Uyên. 
- Đoạn đường chưa đặt tên từ cuối đoạn (1) đường Bùi Bỉnh Uyên cũ đến đường 

5,5m đang thi công, dài 100m, đặt tiếp tên đường Bùi Bỉnh Uyên. 
Như vậy, đường Bùi Bỉnh Uyên mới dài 360m, có điểm đầu giáp đường Hoàng 

Bình Chính, điểm cuối giáp đường 5,5m đang thi công. 
2. Điều chỉnh và đặt tên mới 
Đoạn (2) của đường Bùi Bỉnh Uyên cũ dài 150m được nối với đoạn đường 5,5m 

chưa đặt tên, dài 30m, thành đường có điểm đầu giáp đường Nguyễn Nghiễm đến đường 
5,5m đang thi công, tổng cộng dài 180m, được đổi, đặt tên Mộc Sơn 6.  
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NGHỊ QUYẾT 
 Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán hằng năm  

đối với Người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình  
người có công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 
Căn cứ Nghị định số 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; 
 

Xét Tờ trình số 8078/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc ban hành quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán 
hằng năm đối với Người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình Người có 
công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán hằng 
năm đối với người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình Người có 
công với cách mạng (gọi chung là Người có công với cách mạng), đối tượng đặc 
thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

 

1. Đối tượng, mức quà tặng  
 

a) Đối với Người có công với cách mạng và đối tượng đặc thù: Chi tiết theo phụ 
lục I đính kèm. 

 

b) Đối với đối tượng xã hội: Chi tiết theo phụ lục II đính kèm. 
 

 

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

Số: 275/2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày  12 tháng 12  năm 2019 
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2. Về nguyên tắc tặng quà  
 
 

a) Đối với Người có công với cách mạng và đối tượng đặc thù   
Đối tượng được tặng quà theo phụ lục I Nghị quyết này được hưởng đủ các suất 

quà theo quy định. Riêng đối với trường hợp một người thuộc đồng thời trong các nhóm 
đối tượng sau chỉ được nhận một suất quà duy nhất:  

- Người dân có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến (còn 
sống) hưởng trợ cấp 1 lần và người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, 
Huy chương kháng chiến (còn sống) hưởng trợ cấp 1 lần không hưởng lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách 
mạng; 

- Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, 
giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được giải quyết trợ cấp theo Quyết 
định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (còn 
sống), không hưởng trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố được giải 
quyết trợ cấp theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ (còn sống), không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 
cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được lãnh đạo thành phố trực 
tiếp đến thăm và tặng quà thì không đưa vào danh sách nhận quà tại địa phương; 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 
Lao động trong kháng chiến đồng thời là liệt sĩ chỉ được tặng suất quà đối với Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong 
kháng chiến. 

   

 

b) Đối với đối tượng xã hội 
Đối tượng được tặng quà theo phụ lục II Nghị quyết này chỉ được nhận một suất 

quà cao nhất.  
 
 

 

3. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí 
a) Lập dự toán 
 Hằng năm, căn cứ vào đối tượng và mức quà tặng quy định tại Nghị quyết này, 

các đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí cùng với dự toán kinh phí chi thường xuyên 
hằng năm của đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp 
có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí vào dự toán của đơn vị, địa phương để thực 
hiện.         

 

b) Thanh quyết toán 
 
 

Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, các đơn vị, địa phương thực hiện chi hỗ trợ 
quà Tết cho các đối tượng từ nguồn kinh phí dự toán được giao đầu năm và sau khi 
hoàn thành việc chi hỗ trợ, có trách nhiệm tổng hợp danh sách gửi cơ quan tài chính 
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quyết toán theo quy định. Trường hợp kinh phí quyết toán tăng so với kinh phí đã được 
bố trí trong dự toán chi đầu năm của đơn vị, địa phương, trên cơ sở đề nghị của các 
đơn vị, địa phương cơ quan tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét bổ 
sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương để thực hiện. 

c) Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách thành phố. 
 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 
 

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

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

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./. 

 
 

 

 CHỦ TỊCH 
            Nguyễn Nho Trung 
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Phụ lục I 
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC QUÀ TẶNG TẾT NGUYÊN ĐÁN HÀNG NĂM 

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 275 /2019/NQ-HĐND  

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

Mức quà  

TT Đối tượng ĐVT Tiền 
mặt 

Hiện 
 vật 

I NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG    

1 

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 
tháng 01 năm 1945 (Cán bộ Lão thành cách 
mạng) đang hưởng trợ cấp hàng tháng (Trừ các 
đồng chí là cán bộ Trung cao cấp nghỉ hưu được 
lãnh đạo thành phố trực tiếp đến thăm, tặng quà) 

Nghìn đồng/người 2.500   

2 Các đồng chí tử tù  Nghìn đồng/người 2.500   

3 Gia đình Người có công với cách mạng tiêu 
biểu được Lãnh đạo thành phố đến thăm  Nghìn đồng/gia đình 2.500 500 

4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng Nghìn đồng/người 1.400   

5 

Thương binh, người hưởng chính sách như 
thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao 
động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng 

Nghìn đồng/người 1.400   

6 

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 
01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945 (Cán bộ Tiền khởi nghĩa) đang hưởng 
trợ cấp hàng tháng 

Nghìn đồng/người 1.400   

7 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 
hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng 
trợ cấp hàng tháng 

Nghìn đồng/người 1.400   

8 Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng 
tháng là chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nghìn đồng/người 1.400   

9 Gia đình Người có công có hoàn cảnh khó khăn Nghìn đồng/gia đình 1.400   
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10 

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi 
dưỡng hàng tháng, thân nhân 02 liệt sĩ trở lên 
đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (trừ chồng 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng) 

Nghìn đồng/người 1.000   

11 Thân nhân của một liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 
tuất hàng tháng Nghìn đồng/người 550   

12 

Thương binh, người hưởng chính sách như 
thương binh, thương binh loại B suy giảm khả 
năng lao động từ 21% đến 80% đang hưởng trợ 
cấp hàng tháng, thương binh hưởng chế độ mất 
sức lao động 

Nghìn đồng/người 550   

13 Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% 
đến 80% đang hưởng trợ cấp hàng tháng Nghìn đồng/người 550   

14 
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng 
chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng 

Nghìn đồng/người 550   

15 Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng 
trợ cấp hàng tháng Nghìn đồng/người 550   

16 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao 
động từ 21% đến 80% và con đẻ của người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
đang hưởng trợ cấp hàng tháng 

Nghìn đồng/người 550   

17 Người thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân 
hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:      

   - Thờ cúng 1 liệt sĩ Nghìn đồng/người 550   

   - Thờ cúng 2 liệt sĩ Nghìn đồng/người 750   

   - Thờ cúng 3 liệt sĩ  Nghìn đồng/người 950   

   - Thờ cúng 4 liệt sĩ  
Nghìn đồng/người 

1.150   

   - Thờ cúng 5 liệt sĩ  Nghìn đồng/người 1.350   

   - Thờ cúng 6 liệt sĩ  Nghìn đồng/người 1.550   
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   - Thờ cúng 7 liệt sĩ  Nghìn đồng/người 1.750   

18 
Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 
Lao động trong kháng chiến đã hy sinh, từ trần 

Nghìn đồng 
/người 

550   

19 Thân nhân của cán bộ Lão thành cách mạng, cán 
bộ Tiền khởi nghĩa đang hưởng tuất từ trần Nghìn đồng/ người 550   

20 
Thân nhân của thương binh, bệnh binh, người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 
học đang hưởng tuất từ trần 

Nghìn đồng/người 550   

21 

Đại diện gia đình cán bộ Lão thành cách mạng, 
cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần, 
không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng 
tháng 

Nghìn đồng/gia đình 550   

22 

Người dân có công giúp đỡ cách mạng (còn 
sống) được tặng Huy chương kháng chiến 
hưởng trợ cấp 1 lần và người hoạt động kháng 
chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương 
kháng chiến (còn sống) hưởng trợ cấp 1 lần, 
không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người 
có công với cách mạng 

Nghìn đồng/người 550   

II ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ    

1 Gia đình các đồng chí là Tỉnh (Thành) ủy viên 
trở lên đã hy sinh, từ trần Nghìn đồng/gia đình 2.500  

2 
Các đồng chí nguyên Tỉnh (Thành) ủy viên, Phó 
Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố và 
tương đương trở lên đang ốm đau dài ngày 

Nghìn đồng/người 2.500  

3 Hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong Nghìn đồng/người 550   

4 
Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 
tháng 4 năm 1975 trở về trước không hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 

Nghìn đồng/người 550   
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5 

Quân nhân phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ 
cấp hàng tháng theo Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ; Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân 
dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết 
định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 
2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Nghìn đồng/người 550   

6 

Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào 
sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được giải 
quyết trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-
TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ (còn sống), không hưởng chế độ trợ 
cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng 

Nghìn đồng/người 550   

7 

Người có thành tích tham gia kháng chiến được 
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng 
khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng 
khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố 
được giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 
24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ (còn sống), không 
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 
cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng. 

Nghìn đồng/người 550   
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Phụ lục II 
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC QUÀ TẶNG TẾT NGUYÊN ĐÁN HẰNG NĂM  

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI 
( Ban hành kèm theo Nghị quyết số275/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng12 năm 2019  

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

TT Đối tượng ĐVT Tiền mặt 
 

I ĐỐI VỚI HỘ   

1 Hộ nghèo theo chuẩn thành phố không còn sức lao động Nghìn đồng/hộ 1.200 
2 Hộ nghèo theo chuẩn Trung ương còn sức lao động Nghìn đồng/hộ 800 
3 Hộ nghèo theo chuẩn thành phố còn sức lao động Nghìn đồng/hộ 400 
4 Hộ đồng bào dân tộc thiểu số 3 xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh thuộc 

huyện Hòa Vang 
 

Nghìn đồng/hộ 
 

500 
5 Hộ gia đình có người lao động trực tiếp nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn 

thuộc quận Liên Chiểu 
 

Nghìn đồng/hộ 
 

500 
 
6 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt 
nặng hoặc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ 
em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi cô đơn. 

 
Nghìn đồng/hộ 

 
500 

II ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG   
1 Đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, gồm:   
 Đối tượng tại Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của   
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TT 

 
Đối tượng 

 
ĐVT 

 
Tiền mặt 

 
 
- 

Các đối tượng bảo trợ xã hội mở rộng ngoài quy định tại Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

 
Nghìn đồng/người 

 
350 

 
b 

Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại Nghị quyết số 
196/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố 

 
Nghìn đồng/người 

 
350 

 
 
c 

Người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động tại Quyết định 
số 45/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND thành 
phố (trừ đối tượng đang hưởng tại Quyết định số 613/QĐ-TTg 
ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
Nghìn đồng/người 

 
350 

 
d 

Người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành 
phố tại Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 
của HĐND thành phố 

 
Nghìn đồng/người 

 
350 

2 Đối tượng khác, gồm:   
 
- 

Đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội, 
Cơ sở xã hội Bầu Bàng và phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại 
tạm giam Hòa Sơn 

 
Nghìn đồng/người 

 
350 

- Tre em khuyết tật đã được Hội đồng xác định mức độ khuyết 
tật xã, phường xác định mức độ khuyết tật nhẹ; Trẻ em mắc 
bệnh hiểm nghèo thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố 

 
 

Nghìn đồng/người 

 
 

350 

a HĐND thành phố 
 
 
- 

Các đối tượng bảo trợ xã hội tại Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 
21/10/2013 của Chính phủ (không bao gồm hộ gia đình đang trục tiếp 
nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc nhận nuôi 
dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em dưới 16 tuổi 
không có nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi cô đơn) 

 
 

Nghìn đồng/người 

 
 

350 
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(theo danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm  

ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm đối với Người có công 
 với cách mạng và thân nhân, đại diện gia đình Người có công 

 với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ  Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 
Căn cứ Nghị định số 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; 
Xét Tờ trình số 8228/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc đề nghị quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27/7) hàng năm đối với Người có công với cách mạng và thân nhân, đại diện 
gia đình Người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại 
kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương 
binh - Liệt sĩ hàng năm đối với Người có công với cách mạng và thân nhân, đại 
diện gia đình Người có công với cách mạng (gọi chung là Người có công với cách 
mạng) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, mức quà bằng tiền mặt 
a) Đối tượng được tặng quà mức 1.500.000 đồng:   
- Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được lãnh đạo thành phố đến 

thăm; 
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

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

Số: 276 /2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12  năm 2019 
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- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 
bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mắc bệnh suy 
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến 
đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là chồng Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng; 

- Gia đình Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. 
b) Đối tượng được tặng quà mức 800.000 đồng: 
Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân 02 

liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (trừ chồng Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng). 

c) Đối tượng được tặng quà mức 600.000 đồng:  
- Thân nhân của một liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B 

suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương 
binh hưởng chế độ mất sức lao động; 

- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 80% đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng; 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mắc bệnh suy giảm 
khả năng lao động từ 21% đến 80% đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

d) Đối tượng được tặng quà mức 500.000 đồng:  
- Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đã hy sinh, từ trần; 
- Người thờ cúng 01 liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

Người thờ cúng từ liệt sĩ thứ 2 trở lên thì cứ mỗi liệt sĩ được tặng thêm 200.000 đồng.   
2. Đối tượng, mức quà bằng hiện vật: Ngoài quà tặng bằng tiền mặt, gia đình 

Người có công với cách mạng tiêu biểu được lãnh đạo thành phố đến thăm được tặng 
quà hiện vật trị giá 500.000 đồng/suất. 

3. Nguyên tắc tặng quà 
Đối tượng được tặng quà tại Khoản 1 Điều này được hưởng đủ các suất quà theo 

quy định. Riêng đối với: 
- Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được lãnh đạo thành phố trực 

tiếp đến thăm và tặng quà thì không đưa vào danh sách nhận quà tại địa phương; 
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

Lao động trong kháng chiến đồng thời là liệt sĩ chỉ được tặng suất quà đối với Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong 
kháng chiến. 
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4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách thành phố. 
5. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí 
a) Lập dự toán 

Hằng năm, căn cứ vào đối tượng và mức quà tặng quy định tại Nghị quyết này, 
các đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí cùng với dự toán kinh phí chi thường xuyên 
hằng năm của đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp 
có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí vào dự toán của đơn vị, địa phương để thực 
hiện.         

b) Thanh quyết toán 
Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, các đơn vị, địa phương thực hiện chi kinh 

phí tặng quà ngày Thương binh - Liệt sĩ cho các đối tượng từ nguồn kinh phí dự toán 
được giao đầu năm và sau khi hoàn thành việc chi tặng quà, có trách nhiệm tổng hợp 
danh sách gửi cơ quan tài chính quyết toán theo quy định. Trường hợp kinh phí quyết 
toán tăng so với kinh phí đã được bố trí trong dự toán chi đầu năm của đơn vị, địa 
phương, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương cơ quan tài chính báo cáo Ủy 
ban nhân dân cùng cấp xem xét bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương để thực 
hiện. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 
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 pháp luật.  
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./. 
 

 CHỦ TỊCH 
            Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
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 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12  

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

Sau khi nghe Tờ trình số 8056/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến số lượng, chức danh, chế 
độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố, thôn; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 
 Điều 1. Quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên 
trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Số lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã cụ thể:  
a) Đối với phường, xã loại 1: Bố trí tối đa 14 người; 
b) Đối với phường, xã loại 2: Bố trí tối đa 12 người. 
2. Người hoạt động không chuyên trách phường, xã bao gồm các chức danh: 
a) Phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận Đảng ủy; 
b) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nếu Bí 

thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy phường, xã làm Chủ nhiệm);  
c) Phụ trách công tác tổ chức, văn phòng Đảng ủy; 
d) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  
đ) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; 
e) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;  

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

Số: 277 /2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12  năm 2019 
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g) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 
h) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
i) Phó Chủ tịch Hội Nông dân(áp dụng đối với phường, xã có hoạt động nông, 

lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); 
k) Chủ tịch Hội Người cao tuổi; 
l) Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 
m) Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự; 
n) Phụ trách công tác xã hội;  
o) Phụ trách công tác văn hóa - thể thao;  
p) Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và thủ quỹ;  
q) Phụ trách công tác văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và tiếp 

công dân. 
3. UBND quận, huyện, phường, xã căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 

này và tình hình thực tế tại địa phương để bố trí người hoạt động không chuyên trách 
phường, xã. 

Điều 2. Quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 
chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Mức phụ cấp hàng tháng: Người hoạt động không chuyên trách phường, xã được 
hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 1,14 mức lương cơ sở. 

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm  
a) Người hoạt động không chuyên trách phường, xã kiêm nhiệm chức danh trong 

số các chức danh quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này, kể từ ngày được cấp 
có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 50% 
của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được 
hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm. 

b) Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

3. Chính sách tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách  
a) Đối tượng thực hiện tinh giản: Những người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã không thể bố trí công việc khác sau khi thực hiện sắp xếp lại số lượng theo 
quy định tại Điều 1 Nghị quyết này. 

b) Chính sách tinh giản: Các đối tượng thôi việc do sắp xếp lại các chức danh 
người hoạt động không chuyên trách phường, xã ngoài chế độ quy định hiện hành của 
Luật Bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tham gia công tác có đóng bảo hiểm xã hội thì được 
hưởng 1,5 lần mức phụ cấp hiện hưởng hàng tháng. Nếu thời gian công tác có số tháng 
lẻ thì số tháng lẻ này được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Về quản lý, sử dụng  



33 CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 24-2-2020  

 Giao UBND thành phố rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan về quản lý, sử 
dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Hiệu lực văn bản  
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay 

thế Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành 
phố về việc thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên 
trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 7, Điều 7, Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND 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 phường, xã: 34 triệu đồng/định biên/năm và áp dụng 
cho năm ngân sách 2020. 

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 phường, xã và được quy định cụ thể trong quy 
chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã: 32 triệu đồng/định 
biên/năm và áp dụng cho năm ngân sách 2020. 

Kinh phí tiết kiệm chi từ nguồn chi quản lý hành chính được sử dụng để chi thu 
nhập tăng thêm cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã đảm bảo 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 5. UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 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 thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp 
thứ 12 thông quangày 12 tháng 12 năm 2019./.  

 
 

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

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

  
Số: 278/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12  năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người 
hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc  

ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

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

Căn cứ 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; 

Sau khi nghe Tờ trình số  8056/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến số lượng, chức danh, chế 
độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố, thôn; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên 
trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng  

1. Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn 
thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 
tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, cụ thể:  

Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn có không quá 03 người 
được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước và chỉ áp dụng đối với 03 chức 
danh: 

a) Bí thư chi bộ; 

b) Tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn; 

c) Trưởng ban công tác Mặt trận. 
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2. Người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn: Phó bí thư chi bộ, tổ phó tổ dân 
phố hoặc phó trưởng thôn, phó trưởng ban công tác Mặt trận và chi hội trưởng: Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 
chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng 

1. Mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ 
dân phố, thôn theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này. 

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ 
dân phố, thôn: 

Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn kiêm nhiệm chức danh 
trong số các chức danh quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này thì được hưởng 
phụ cấp kiệm nhiệm là 50% mức phụ cấp hàng tháng của chức danh được kiêm nhiệm. 
Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm 
nhiệm. 

3. Mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn: 

a) Đối với tổ dân phố: Người tham gia công việc ở tổ dân phố được hưởng mức 
bồi dưỡng là 500.000 đồng/người/tháng. 

b) Đối với thôn: Người tham gia công việc ở thôn được hưởng mức bồi dưỡng 
là 600.000 đồng/người/tháng. 

4. Chế độ bảo hiểm y tế  

Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế đối với bí thư chi 
bộ; tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận (trừ những người 
đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế). 

Điều 3. Hiệu lực văn bản  

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

2. Bãi Bỏ quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động 
không chuyên trách dưới phường, xã được thông qua tại Khoản IV, Điều 1 Nghị quyết 
số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố 
về nhiệm vụ năm 2014 và bãi bỏ Nghị quyết số 109/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 
năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức phụ cấp hàng tháng đối với 
tổ phó tổ dân phố. 

Điều 4.Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 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 thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày  12  tháng 12 năm 2019./.  

 
 

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung  
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Phụ lục 
QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI 

 HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở TỔ DÂN PHỐ, THÔN  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 (Ban hành kèm theo nghị quyết 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của 
HĐND thành phố Đà Nẵng 

 

STT Quy mô Chức danh  
Mức phụ cấp hàng tháng 
(hệ số so với mức lương cơ 

sở) 

Bí thư chi bộ khu dân cư 0,6 

Tổ trưởng tổ dân phố 0,5 1 Dưới 100 hộ gia 
đình 

Trưởng Ban công tác Mặt trận  0,5 
Bí thư chi bộ khu dân cư 0,8 
Tổ trưởng tổ dân phố 0,7 2 Từ 100 đến dưới 

250 hộ gia đình  
Trưởng Ban công tác Mặt trận  0,7 

Bí thư chi bộ khu dân cư 1,0 

Tổ trưởng tổ dân phố 0,9 3 
Từ 250 hộ gia 
đình trở lên 
 Trưởng Ban công tác Mặt trận  0,9 

 
2. Đối với thôn 

STT Quy mô Chức danh  
Mức phụ cấp hàng tháng 
(hệ số so với mức lương cơ 

sở) 
Bí thư chi bộ khu dân cư 0,8 
Trưởng thôn 0,7 1 Dưới 250 hộ gia 

đình Trưởng Ban công tác Mặt trận 0,7 
Bí thư chi bộ khu dân cư 1,0 
Trưởng thôn 0,9 2 Từ 250 đến dưới 

350 hộ gia đình 
Trưởng Ban công tác Mặt trận  0,9 
Bí thư chi bộ khu dân cư 1,5 
Trưởng thôn 1,4 3 Từ 350 hộ gia 

đình trở lên 
Trưởng Ban công tác Mặt trận  1,4 
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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:  279 /2019/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019 
          

   NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND  

ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
 Xét Tờ trình số 8237/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 
12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý 
tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tên gọi Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng như sau: 
 “Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công 
chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ”. 
 Điều 2. Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng chính sách được quy định tại 
Điểm a, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND như sau: 
 “Cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan thuộc khối đảng, chính quyền, mặt 
trận và các tổ chức chính trị - xã hội (không tính đơn vị sự nghiệp) gồm các chức danh 
sau: 

- Cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân thành phố; 

- Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và 
các tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố, cấp quận, huyện thuộc diện Ban Thường 
vụ Thành ủy quản lý; 

- Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan thuộc khối Đảng, chính 
quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức 
vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở;  
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- Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc quận, huyện ủy; trưởng phòng và 
tương đương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp quận, huyện đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ 
sở”. 
 Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điều kiện thực hiện chính sách được quy định tại 
Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND như sau: 
 “Đối tượng đã và đang đảm nhiệm các chức vụ, chức danh theo quy định tại Đ
iểm a, Khoản 1 Điều này ít nhất phải có thời gian giữ chức vụ đủ 03 năm (36 tháng) 
trở lên, thời gian công tác còn lại phải đủ từ 01 năm đến dưới 05 năm công tác tính đến 
thời điểm nghỉ hưu đảm bảo một trong hai điều kiện sau:  

a) Đang giữ chức vụ mà có cán bộ trẻ (được tiến cử theo quy định tại Quyết đ
ịnh số 6575-QĐ/TU ngày 11 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà 
Nẵng về việc ban hành Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức 
danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố đến năm 
2025 và những năm tiếp theo) được quy hoạch và có đủ điều kiện bổ nhiệm vào vị trí 
dự kiến thay thế, có nguyện vọng thôi làm nhiệm vụ (đối với cán bộ) hoặc thôi việc 
(đối với công chức lãnh đạo, quản lý), được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ 
nhiệm đồng ý cho phép thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. 

b) Có nguyện vọng thôi làm nhiệm vụ (đối với cán bộ) hoặc thôi việc (đối với 
công chức lãnh đạo, quản lý), được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 
đồng ý cho phép thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc và đảm bảo được phương án nhân 
sự thay thế khi thực hiện quy trình theo quy định. Nhân sự thay thế là cán bộ, công 
chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tại 
vị trí bổ nhiệm, có thời gian công tác còn lại phải đủ 01 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND 
về hỗ trợ chế độ, chính sách theo chức danh đang giữ như sau: 

 “Ngoài các mức hỗ trợ chế độ thôi làm nhiệm vụ hoặc thực hiện chế độ thôi 
việc và hỗ trợ chế độ, chính sách theo thời gian công tác thì đối tượng theo quy định 
được hỗ trợ thêm như sau: 

a) Cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh tương 
đương khác được hỗ trợ thêm 200 (hai trăm) triệu đồng. 

b) Cán bộ là Thành ủy viên; người đứng đầu các hội tổ chức chính trị - xã hội; 
các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành và 
tương đương; bí thư các quận, huyện ủy, các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy và các 
chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 180 (một trăm tám mươi) triệu đồng. 

c) Cấp phó của người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 
và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy 
và tương đương; các sở, ban, ngành; phó bí thư các quận, huyện ủy, các đảng ủy khối 
trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 160 
(một trăm sáu mươi) triệu đồng. 
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d) Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ 
các quận, huyện ủy; phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các quận, huyện; phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ 
thêm 140 (một trăm bốn mươi) triệu đồng. 

đ) Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối 
Đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố, Ủy viên Ban 
Thường vụ các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy và các chức danh tương đương khác 
được hỗ trợ thêm 120 (một trăm hai mươi) triệu đồng. 

e) Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc quận, huyện ủy; trưởng phòng và 
tương đương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp quận, huyện được hỗ trợ thêm 100 (một trăm) triệu đồng. 

g) Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức hỗ trợ cao 
nhất. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND 
như sau: 

“Kinh phí thực hiện chế độ nghỉ thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ hoặc thôi việc 
đối với công chức theo chính sách hỗ trợ, khuyến khích tại Nghị quyết này do ngân 
sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp”. 

Điều 6. Bổ sung Khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND về trình 
tự giải quyết chính sách thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ hoặc chính sách thôi 
việc đối với công chức lãnh đạo, quản lý như sau: 
 “7. Trình tự giải quyết chính sách thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ hoặc chính 
sách thôi việc đối với công chức lãnh đạo, quản lý. 

Người đứng đầu cơ quan sử dụng trực tiếp cán bộ hoặc công chức lãnh đạo, quản 
lý chịu trách nhiệm trước cấp ủy và phối hợp với tổ chức công đoàn, các đoàn thể chính 
trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện chính sách thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc 
như sau: 

a) Tổng hợp nhu cầu thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc  
Tổng hợp nhu cầu thôi làm nhiệm vụ của cán bộ hoặc thôi việc của công chức, 

lãnh đạo, quản lý trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, công chức sau khi rà soát lại đội 
ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 
giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, lãnh đạo, quản lý. 

b) Hướng dẫn cán bộ có nguyện vọng thôi làm nhiệm vụ làm đơn xin thôi làm 
nhiệm vụ hoặc công chức lãnh đạo, quản lý làm đơn xin thôi việc. 

c) Tổ chức họp xét duyệt đơn xin thôi làm nhiệm vụ của cán bộ hoặc đơn xin 
thôi việc của công chức lãnh đạo, quản lý với thành phần gồm đại diện cấp ủy đảng, 
thủ trưởng cơ quan, đại diện lãnh đạo tổ chức công đoàn và tổ chức chính trị - xã hội 
cùng cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác (nếu có). 

d) Báo cáo danh sách cán bộ quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt để có phương án nhân sự thay thế trường hợp thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. 
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đ) Tổng hợp danh sách, hồ sơ và dự toán kinh phí hỗ trợ cho từng đối tượng 
hưởng chính sách thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Từng cơ quan phải có kế hoạch, đ
ịnh kỳ tổng hợp nhu cầu thôi việc của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý (có thể theo 
quý hoặc 6 tháng); gửi hồ sơ đề nghị về Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ trước 
03 tháng tính từ thời điểm công chức còn đủ điều kiện về thời gian công tác tối thiểu 
theo quy định. 

e) Thẩm định đối tượng, hồ sơ thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc gửi cơ quan 
quản lý cán bộ (Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ).  

g) Ban Tổ chức Thành ủy có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ cán bộ, công chức công 
tác tại các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội; Sở Nội vụ có 
trách nhiệm tổng hợp hồ sơ cán bộ, công chức công tác tại khối chính quyền để báo 
cáo Tổ thẩm định hồ sơ cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đ
ạo, quản lý nghỉ thôi việc và nghỉ hưu do tinh giản biên chế (được Ban Thường vụ 
Thành ủy thành lập tại Quyết định số 11567-QĐ/TU ngày 27/11/2018). 

h) Trên cơ sở kết quả cuộc họp của Tổ thẩm định: 
- Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt danh sách 

cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trước khi cấp có thẩm 
quyền quyết định thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc theo phân cấp quản lý cán bộ; 

- Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố duyệt danh sách cán 
bộ, công chức quản lý không thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Thành ủy quản lý công 
tác tại các cơ quan khối chính quyền trước khi cấp có thẩm quyền quyết định theo phân 
cấp quản lý cán bộ. 

i) Đối với các chức danh thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì 
phải được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý cho phép thôi làm 
nhiệm vụ. 

k) Ban hành quyết định thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc đồng thời thực hiện 
các bước về quy trình nhân sự thay thế theo quy định hiện hành. 

- Căn cứ văn bản phê duyệt danh sách cán bộ thôi làm nhiệm vụ thì các cơ quan 
thực hiện thủ tục thôi giữ chức vụ theo quy định tại Quyết định số 260-QĐ/TW ngày 
02 tháng 10 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức 
của cán bộ và theo phân cấp quản lý cán bộ. Đồng thời thực hiện theo thẩm quyền hoặc 
đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình bầu cử cán bộ thay thế. Các cơ quan bổ 
nhiệm nhân sự để thay thế cán bộ được giải quyết thôi làm nhiệm vụ hoặc công chức 
lãnh đạo, quản lý đã được giải quyết nghỉ thôi việc theo đúng phương án đã dự kiến. 

- Căn cứ văn bản phê duyệt danh sách công chức, tự nguyện thôi việc thì các cơ 
quan ban hành quyết định thôi việc theo phân cấp quản lý công chức hiện hành. Đồng 
thời ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự 
thay thế. 

l) Căn cứ quyết định thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc, cơ quan quản lý cán bộ, 
công chức có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi trả theo đúng chế độ và kèm theo 
các hồ sơ có liên quan, gửi cơ quan cấp trên thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính 
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cùng cấp xem xét, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và bổ sung dự toán kinh 
phí để chi trả đối với chế độ hỗ trợ theo thời gian công tác và hỗ trợ theo chức danh đ
ang giữ. 

m) Cơ quan sử dụng trực tiếp cán bộ thôi làm nhiệm vụ hoặc công chức lãnh 
đạo, quản lý thôi việc có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho từng cán bộ, 
công chức và thực hiện thanh quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính cùng cấp theo 
quy định. 

Điều 7. Bổ sung Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND về Hồ 
sơ đề nghị giải quyết chính sách thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ hoặc thôi việc 
đối với công chức lãnh đạo, quản lý như sau: 

“8. Hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ hoặc 
thôi việc đối với công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan kèm danh sách đối tượng đề nghị hưởng chính 
sách thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc; 

b) Biên bản cuộc họp xét duyệt Đơn xin thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc của cơ 
quan trực tiếp sử dụng cán bộ hoặc công chức lãnh đạo, quản lý; 

c) Báo cáo danh sách nhân sự dự kiến thay thế cán bộ thôi làm nhiệm vụ hoặc 
thôi việc kèm theo lý lịch 2a của các nhân sự dự kiến thay thế; 

d) Hồ sơ cá nhân của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị giải quyết 
chính sách thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc, bao gồm:  

- Đơn xin thôi làm nhiệm vụ của cán bộ hoặc đơn xin thôi việc của công chức 
lãnh đạo, quản lý; 

- Bản photo lý lịch cán bộ, công chức được lưu trữ tại cơ quan; 
- Quyết định bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhận; 
- Quyết định lương gần nhất hoặc quyết định hưởng phụ cấp thâm niên; 
- Bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (hoặc bản sao sổ bảo hiểm 

xã hội); 
- Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý 02 năm gần nhất. 
 
Điều 8. Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND 
1. Bãi bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND. 
2. Bãi bỏ cụm từ "viên chức" trong tất cả các điều, khoản quy định tại Nghị quyết 

số 159/2018/NQ-HĐND. 
Điều 9. 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 của Hội đồng nhân dân 

thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết này. 
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 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ 
họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 
năm 2020/. 
 

 

 

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

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

  
Số: 280/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12  năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định chế độ phụ cấp thu hút đối 
với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý  

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; 
          Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
          Xét Tờ trình số7562/TTr-UBND ngày 07 tháng11năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghịsửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định 
chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

         Điều 1. Thay đổi cụm từ “Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng” thành “Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng”. 

          Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND như sau: 
 “Điều 1. Quy định về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức 
và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
Đà Nẵng làm việc tại Khu công nghệ cao Đà Nẵngnhư sau: 
1. Mức phụ cấp thu hút: Bằng 50% so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 
2. Đối tượng: Công chức, viên chức và người lao độngthuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng 
người làm việc được cấp có thẩm quyền giaolàm việc tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
trong các tổ chức, đơn vị sau: 
a) Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; 
b) Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 
3. Thời gian hưởng phụ cấp: Trong thời gian 03 (ba) năm kể từ thời điểm Nghị quyết 
có hiệu lực thi hành (trừ đi thời gian công chức, viên chức và người lao động thuộc 
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Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã được hưởng phụ cấp theo quy định tại 
Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng). 
Công chức, viên chức và người lao động thôi hưởng phụ cấp thu hút khi văn bản do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị 
quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi 
hành. 
4. Nguồn kinh phí chi trả: Ngân sách thành phố Đà Nẵng đảm bảo kinh phí thực hiện 
chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc chỉ tiêu 
biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao.” 
          Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 160/2018/NQ-
HĐND như sau: 
“a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không làm việc tại Khu công nghệ cao Đà 
Nẵng từ 01 (một) tháng trở lên;” 
        Điều 4.Bãi bỏ Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐNDngày 12 tháng 
7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
        Điều 5.Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01năm 2020. 
        Điều 6.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 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 12thông qua ngày 12tháng 12năm 2019./. 
 

 

  CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Nho Trung 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-27-nq-tw-2018-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-can-bo-cong-chuc-163205-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-27-nq-tw-2018-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-can-bo-cong-chuc-163205-d1.html#noidung
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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: 282/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12  năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

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 HĐND thành phố 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Xét Tờ trình số  8057/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban 
hành Nghị quyết 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 HĐND thành phố; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của 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 
như sau: 
 
 “3. Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các cơ quan, 
đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và phê duyệt danh mục 
chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút của năm kế tiếp để triển khai thực hiện.” 
 
          Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị 
quyết này.  
 
         Điều 3.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.  

 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 01/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  20 tháng 01 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 
19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để 

cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác  
 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 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 
Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 
năm 2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 
về việc làm; 

Căn cứ Thông tư  số11/2017TT-BTC  ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định và quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác 
qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác; 

Theo đề nghị của Giám đốc  Sở Tài chính  tại Tờ trình số 266/TTr-STC ngày 30/ 
12/ 2019 và Tờ trình số 08/TTr-STC ngày 15/01/2020; trên cơ sở kết quả biểu quyết 
bằng hình thức gửi phiếu lấy ý kiến của Ủy viên UBND thành phố. 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết 
định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử 
dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 
để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác  
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 6 như sau: 
        “6. “Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động có 
nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của 
Luật việc làm và quy định của Chính phủ”. 
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2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5 Điều 9 như sau: 
       “ b) Lãi suất vay vốn, lãi suất nợ quá hạn thực hiện theo quy định hiện hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan khác có thẩm quyền của Trung ương. 
Đối với các trường hợp được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn theo quy định của 
Chính phủ, ngân sách nhà nước hỗ trợ phần lãi suất còn lại để Ngân hàng chính sách 
xã hội trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng và bù đắp chi phí theo quy định” 
       
        3.Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1 Điều 11 như sau: 
   “ b) Trích phí quản lý nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã 
hội theo dư nợ cho vay bình quân của các khoản cho vay người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác. Mức phí quản lý bằng 1,3 lần mức phí quản lý của Thủ tướng Chính 
phủ giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong từng thời kỳ để chi trả hoa hồng cho 
Tổ tiết kiệm và vay vốn (hoặc Nhóm vay vốn), chi trả phí ủy thác cho tổ chức hội đoàn 
thể nhận ủy thác cho vay, chi về dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, chi hoạt động quản lý 
và công vụ, chi cho cán bộ nhân viên và một số khoản chi quản lý khác theo quy định 
về quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. 
 
       Trường hợp lãi thu được sau khi trích quỹ dự phòng rủi ro tín dụng chung không 
đủ trích phí quản lý cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định, ngân 
sách địa phương cấp bù phần còn thiếu cho Ngân hàng Chính sách xã hội”. 
        

3. Sửa đổi, bổ sung  Khoản 3, Điều 11 như sau: 
       “3. Nội dung và mức chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp kiểm tra, giám 
sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các 
cấp quy định tại Điểm c, Khoản 1 và Điểm c, Khoản 2, Điều này do Chủ tịch UBND 
thành phố quy định theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung, mức chi đặc thù phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương”. 
 
        Điều 2. Hiệu lực thi hành 
           
          1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2020.  
           2.  Lãi suất vay vốn đối với các  dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 
thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của 
UBND thành phố. 
          3.trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quyết định này được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy 
định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
 
       Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
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            Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố ; Giám đốc các 
Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 
xã hội thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và cơ quan, doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

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

   Số: 02/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  11 tháng 02 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng 
và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động đang lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 
ban hành kềm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 

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 Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

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

 Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cửa Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định đối tượng và mức trợ cấp tốt nghiệp 
đại học, sau đai học và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động tham gia bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị quyết số 241/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵngvề Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
3811/TTr-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2019. 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Điều 18 và Điều 22 Quy định về tổ chức , quản lý công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
 
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2020.  
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      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã; thủ trưởng các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                                  CHỦ TỊCH 
                                                                                                      Huỳnh Đức Thơ 
 

                                                          
.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 03/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  22 tháng 02 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

 Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với  
công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn 

Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 9/6/20125; 
   Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật số 80/2015/QH13 ngày 
22/6/2015; 
   Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/6/2014; 
   Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 018/6/2015 của Chính phủ  về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng; 
  Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ  về sửa đổibổ 
sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 018/6/2015 của Chính phủ  về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
  Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
  Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về cấp phép xây dựng; 
   Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tư xây dựng; 
   Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết 
kế, dự toán xây dựng công trính; 
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 9397/TTr-SXD ngày 
27/11/2019 về việc ban hành quyết định phân cấp công tác thẩm định thiết kế trong 
lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

       Điều 1. Giao phòng chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện 
chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác theo 
quy mô đã được UBND thành phố phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp 
lại và thu hồi giấy phép xây dựng tại Khoản 2, Điều 3 Quy định chi tiết một số nội 
dung  về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 
Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng 
về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng , cụ thể: 
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          Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm 
định thiết kế đối với các công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn 
đến cảnh quan môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp III suwqr dụng 
nguồn vốn khác, nhà ở riêng lẻ 07 tầng, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã 
được Nhà nước công nhận bảo tồn, được xây dựng trên địa bàn hành chính của quận, 
huyện, trừ các đối tượng quy định Khoản 1 Điều 3 Quy định chi tiết một số nội dung 
về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 45/2018/QĐ-UBND  
 
      Điều 2. Tổ chức thực hiện 
         1.Trách nhiệm của Sở Xây dựng 
         a) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho phòng có chức năng quản lý xây 
dựng thuộc UBND các quận, huyện trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng công 
trình 
         b) Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong việc 
thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo phân cấp tại Quyết định 
này. 
        2. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện 
         a) Chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ của 
Phòng có chức năng quản lý xây dựng 
         b) Tổng hợp, đánh giá về yêu cầu công tác, khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm 
vụ, khó khăn về nhân sự (nếu có), đề xuất UBND thành phố xem xét, hỗ trợ để đảm 
bảo các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao 
         3. Trách nhiệm của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, 
huyện 
        a) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình 
tuân thủ pháp luật về xây dựng hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy mô đã được 
phân cấp tại Điều 1 Quyết định này. 
       b) Báo cáo theo định kỳ, hàng năm, đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thẩm định 
thiết kế xây dựng theo phân cấp gửi về Sở Xây dựng theo quy định. Nội dung báo cáo 
theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD. 
         4. Giao Sở Nội vụ bổ sung bộ thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định 
thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác cho UBND quận, 
huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện. 
         
       Điều 3. Xử lý chuyển tiếp 
           Công trình xây dựng đã được Sở Xây dựng thẩm định hoặc đã gửi Sở Xây dựng 
thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực không phải trình thẩm định lại và 
được thực hiện theo quy định hiện hành trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định. 
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       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3  năm 2020.  
      Điều 5. 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 thành phố; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
  
.    
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  
Số: 281/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12  năm 2019 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính,  

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập  
và biên chế giao đối với các hội năm 2020 của thành phố Đà Nẵng 

       
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về 
quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy 
định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 
2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 
của thành phố Đà Nẵng năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 5491/BNV-TCBC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập của thành phố Đà Nẵng năm 2020; 

Xét Tờ trình số 8058/TTr-UBND ngày  28  tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng 
người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2020 
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của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành 
phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua nội dung về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số 
lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội 
năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Quyết định tổng biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
trong cơ quan hành chính: 

a) Biên chế công chức: 1.814 biên chế. 

b) Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 176 chỉ tiêu. 

2. Phê duyệt tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Chỉ tiêu số lượng người làm việc: 17.619 chỉ tiêu. 

b) Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 631 chỉ tiêu. 

3. Tổng biên chế, lao động giao đối với các hội: 

a) Biên chế: 81 biên chế. 

b) Hợp đồng lao động: 28 chỉ tiêu. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này về phân bổ biên chế công chức, số 
lượng người làm việc năm 2020 cho cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Giao biên chế đối với từng hội trong tổng biên chế quy định tại Khoản 3, Điều 1 
Nghị quyết này. Giữ ổn định và triển khai thực hiện cơ chế giao khoán hoặc hỗ trợ kinh 
phí đối với các hội thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao theo Nghị quyết số 39-
NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế sau khi có 
hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. 

3. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, 
đơn vị đảm bảo thực hiện đúng Kết luận số 17-KL/TW ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống 
chính trị năm 2015-2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; thực hiện sắp 
xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính. 

4. Triển khai chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất 
thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Đẩy mạnh chuyển đổi 
cơ chế tự chủ tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập từ cơ chế ngân sách nhà nước 
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đảm bảo toàn bộ sang tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn hoặc chuyển sang cơ chế đặt hàng, 
đấu thầu, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ 
12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./. 

 

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

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

  
Số: 284/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12  năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ năm 2020 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
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: 
          UBND thành phố, sở, ngành, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp 
thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhờ đó tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công 
tác về cơ bản được đảm bảo và đạt một số kết quả tích cực.Việc thực hiện chủ đề 
“Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”đạt được nhiều kết quả thông qua việc tổ chức 
thành công Chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2019; thu hút đầu tư trong, ngoài nước 
và thu ngân sách tăng so với kế hoạch; các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo; 
giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao hơn so với cùng kỳ; các lĩnh vựcvăn hóa - 
xã hội tiếp tục phát triển; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh 
tra, tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn được giữ vững.  

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tổng sản 
phẩm xã hội (GRDP) và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; công tác giải tỏa đền bù, 
tái định cư có chuyển biến nhưng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân 
vốn xây dựng cơ bản; tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn chậm 
được xử lý; vấn đề an ninh nguồn nước chưa được đảm bảo, chưa có giải pháp căn cơ 
để giải quyết tình trạng thiếu nước, nhất là trong mùa khô hạn; vấn đềô nhiễm môi 
trườngcòn diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm 
là người nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa đạt chỉ tiêu yêu cầu, còn xảy ra một 
số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc giao thông cục bộ chưa được cải thiện. 
Kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm. 
  I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020 

1. Mục tiêu tổng quát 
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Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 
phố lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng 
bộ, có hiệu quả Chủ đề năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Triển 
khai đồng bộ các giải pháp căn cơ, cụ thểtrong phát triển kinh tế, chú trọng các ngành 
kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, 
sáng tạo công nghệ. Hoàn chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 để làm cơ sở phát triển đô thị.Tăng cường công tác quản lý 
quy hoạch, đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. Tập trung nguồn lực để phát triển lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục;xây dựng 
đô thị văn minh gắn với chương trình nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế 
phục vụ cho phát triển và nâng cao vị thế của thành phố.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  
(1). Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá SS2010) ước tăng 9% so 

với thực hiện 2019; 
(2). Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 9-9,5%; 
(3). Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 8-9%;  
(4). Giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản ước tăng 4-5%; 
(5). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 7-8%; 
(6). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán Trung ương 

giao; 
(7). Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 5-6%; 
(8). Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm 4,2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%;  
(9). Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,05‰; 
(10). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố còn lại cuối năm là 2,04%; 
(11). Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. 
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
HĐND thành phố cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp và nội dung các báo 

cáo, tờ trình do UBND thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân 
dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và thống nhất với các kiến nghị của 
Thường trực, các Ban HĐND thành phố nêu trong các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ 
họp này.HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và các cơ quan có 
liên quan phát huy cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn 
thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; theo đó cần tập trung thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp sau đây: 

1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 
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Tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan 
hoàn thiện và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội dự thảo Nghị quyết của 
Quốc hội về Phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
phấn đấu để Quốc hội thông qua trong kỳ họp Quốc hội thứ 9, khóa XIV (dự kiến Quý 
II/2020); xây dựngtrình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính 
phủ quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (phấn đấu trong Quý IV/2020). Hoàn thiện và trình 
cấp có thẩm quyền ban hành Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà 
Nẵng. 

2. Về phát triển kinh tế 
a) Phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 
Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” gắn với 

giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư các dự án đã cam kết; tổ chức tốt Chương trình 
Tọa đàm mùa Xuân 2020 và các hoạt động phụ trợ.Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp1. Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, 
triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Đề án xây dựng thành phố thông 
minh; thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng Khu Công viên phần mềm số 2. Xây dựng 
Đề án thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung - Khu Công viên phần mềm số 2; 
đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế vào Khu Công nghệ 
thông tin Đà Nẵng, Khu Công viên phần mềm số 2. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh 
nghiệp (FPT, Viettel, VNPT,...) đầu tư xây dựng, mở rộng các khu Công viên phần 
mềm của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển Công 
nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để 
cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính; thường 
xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp. Chủ động và tích cực trong việc 
đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
lĩnh vực ưu tiên2.  

b) Phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ 
Tập trung phát triển ngành du lịch thực sự là ngành dịch vụ chất lượng cao, kinh 

tế mũi nhọn của thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng 
chương trình phát triển sản phẩm du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030,triển khai Đề 
án phát triển du lịch và sản phẩm du lịch tại huyện Hòa Vang đến năm 2030. Đầu tư 
khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch đường thủy nội địa. Đề xuất các cơ chế 
thí điểm phát triển kinh tế về đêm trong hoạt động du lịch đối với 03 nhóm dịch vụ 
chính: dịch vụ ẩm thực, dịch vụ vui chơi giải trí và dịch vụ mua sắm.Hỗ trợ tối đa các 

 
1Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 
và triển khai các dự án đã trao Thông báo nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm Mùa Xuân năm 2019 như Dự án Khu tổ 
hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, dự án Khu công nghệthông tin Đà Nẵng Bay... 
2Các lĩnh vực: Công nghiệp công nghệ cao (điện tử - cơ điện tử, tự động hóa, cơ khí chính xác, công nghệ sinh học, vật 
liệu mới), công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí-cơ khí chính xác; các ngành dịch vụ chất lượng 
cao (dịch vụ biển, thương mại, giáo dục - đào tạo, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, logistics, tài chính - ngân hàng, du 
lịch..; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án đổi mới sáng tạo; các dự án chuyển giao công nghệ, 
nghiên cứu và phát triển; các dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng điểm, chiến lược (cảng biển, cảng hàng không, ga 
đường sắt, xử lý rác thải và môi trường, xây dựng thành phố thông minh…) 
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nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án hạ tầng thương mại như: chợ, trung tâm thương 
mại, cửa hàng miễn thuế...Khẩn trương hoàn thành Đề án xác định sức chứa điểm đến 
du lịch Đà Nẵng. Rà soát công tác quy hoạch, cấp phép đầu tư xây dựng các cơ sở lưu 
trú nhằm khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng, dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ 
sinh môi trường, phát triển du lịch bền vững. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh 
doanh lữ hành, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; thực hiện các giải pháp quản 
lý hiệu quả và hạn chế tiêu cực từ các tour du lịch giá rẻ…đảm bảo quản lý chặt chẽ 
giao dịch ngoại hối và chống thất thu. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 
ở các thị trường tiềm năng, các phân khúc thị trường có khả năng chi tiêu cao. Phát 
huy liên kết vùng trên lĩnh vực du lịch. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực 
du lịch có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. 

c) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp 
Tập trung thực hiện hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công 

nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung thu hút 
đầu tư vào khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung. Kiên trì mục tiêu thu 
hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án có công nghệ hiện đại - 
công nghệ sạch, có tác động lan tỏa, có giá trị gia tăng cao.  

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng các khu công nghiệp 
mới theo quy hoạch. Nghiên cứu quy hoạch mở rộng Khu Công nghệ cao thành phố 
tạo quỹ đất phục vụ kêu gọi đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các Cụm công 
nghiệp; lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (Hòa 
Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc); phấn đấu hoàn thành Cụm công nghiệp Cẩm Lệ giai 
đoạn 1 trong năm 2020 để đưa vào khai thác. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát chuyên đề của Thường trực 
HĐND thành phố năm 2019 về Quy hoạch, quản lý và sử dụng các Khu công nghiệp, 
theo đó rà soát thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, làm việc với các nhà đầu tư 
nâng cấp, chuyển đổi mô hình đầu tư tạo giá trị tăng cao trong trong khu công nghiệp. 
Rà soát, đánh giá tổng thể về hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao năng 
lực hấp thụ chính sách, giúp các doanh nghiệpnâng cao năng lực cạnh tranh, bứt phá.  

d) Về phát triển nông nghiệp 
Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối 
với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng. Tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm 
cải thiện và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới theo hướng chất lượng, bền vững 
đến năm 2020, 100% xã thuộc huyện Hòa Vang đạt chuẩn Nông thôn mới. Nghiên cứu, 
xây dựng cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn trình HĐND thành phố trong năm 2020. 

đ) Về khoa học công nghệ, phát triển khởi nghiệp 
Xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ 

sinh học và tiết kiệm năng lượng. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ, 
hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công 
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nghệ.Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp; sớm phê duyệt và triển 
khai kế hoạch thực hiện các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; tiếp tục 
tổ chức, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. 

3. Về quản lý quy hoạch, hạ tầng đô thị, tài nguyên môi trường và đầu tư 
xây dựng cơ bản 

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 
2030, tầm nhìn 2045; tiếp tục rà soát, điều chỉnh các bất cập trong quy hoạch; hoàn 
thànhvà phê duyệt thiết kế đô thị các khu vực trung tâm, ven sông, ven biển.Tăng 
cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không 
phép, trái phép. 

Thực hiện rà soát các dự án, đồ án quy hoạch treo trên địa bàn thành phố; đôn 
đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án theo đúng tiến độ; hủy bỏ các dự án không 
triển khai, không khả thi, không còn phù hợp, không đúng quy định pháp luật. Sớm 
ban hành chính sách tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng 
dự án chậm triển khai (Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Ga đường sắt...). Rà 
soát và điều chỉnhQuyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của 
UBND thành phố về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố và các quy 
định có liên quan đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành. 

Tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - 
Thành phố môi trường”; thực hiện các giải pháp chống sạt lở bờ biển, ô nhiễm tại các 
cửa xả ven biển, ven sông. Hoàn chỉnh công tác điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu quản 
lý về môi trường các nhà hàng, khách sạn ven biển;xử lý nghiêm các vi phạm.Kịp thời 
đầu tư các trạm trung chuyển rác thải, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố theo 
công nghệ tiên tiến và các hạng mục cải tạo môi trường ô nhiễm tại Bãi rác Khánh 
Sơn.Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cung cấp nước sạch, đảm bảo an ninh 
nguồn nước, nhất là trong mùa khô hạn như:Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước 
và Dự án nhà máy nước Hòa Liên, nhà máy nước Hồ Hòa Trung,trạm bơm An Trạch, 
đường ống dẫn nước từ trạm bơm An Trạch về nhà máy nước Cầu Đỏ.  

Tổ chức sơ kết Chương trình phát triển nhà ở; xây dựng cơ chế, chính sách để 
kêu gọi đầu tư từ nhiều nguồn lực xã hội; chú trọng tập trung xử lý nhà tập thể, chung 
cư xuống cấp không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. Tập trungtriển 
khai các giải pháp quản lý và kiểm soát tốt loại hình căn hộ khách sạn (Condotel). 
Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bất động 
sản minh bạch, lành mạnh thị trường. 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát 
sử dụng 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 giai đoạn 2018-2020”; đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng các bãi đỗ xe công cộng, các nút giao thông trọng điểm. Rà soát và 
phát huy hiệu quả mạng lưới xe buýt công cộng của thành phố. Sớm rà soát, hoàn 
chỉnh hồ sơ trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất đối với cơ chế chính sách đầu 
tư các bãi đỗ xe; việc mở rộng phạm vi thu phí đậu đỗ xe trên lòng đường tại các tuyến 
đường khu vực trung tâm thành phố; chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân,.... 
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Xử lý các khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu, tiến độ, chất lượng Kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo tiến độ các 
công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020.Xác định việc 
thúc đẩy giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020;Tăng cường vai 
trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ giải 
ngân vốn, song song với việc theo dõi, giám sát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản; có hình thức chế tài xử lý nghiêm các trường hợp giải ngân không 
đúng tiến độ cam kết. Làm tốt công tác giải tỏa đền bù; nâng cao chất lượng thẩm định 
dự án; tiếp tục xử lý các bất cập, rút ngắn thời gian liên quan đến thực hiện thủ tục 
đầu tư. Giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, xử lý trách nhiệm cụ thể nếu để xảy 
ra thất thoát, chất lượng kém. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đấu thầu dự 
án, minh bạch hóa và đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng.Triển khai xây dựng, lập 
kế hoạch đầu tư công trung hạn và danh mục các công trình trọng điểm, động lực giai 
đoạn 2021-2025; đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, bố 
trí kế hoạch vốn và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư công của thành phố 
theo quy định mới tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Về phát triển văn hóa - xã hội 
Tích hợp quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội vào quy hoạch chung 

gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành quỹ đất phục vụ tái thiết đô thị, 
quỹ đất dành cho giáo dục, y tế, văn hóa. Rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các khu đô thị 
mới thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch và 
cam kết ban đầu. 

Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43/CT-TU ngày 25/12/2014 
của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” gắn với thực hiện 
chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an”. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học. Triển 
khai xây dựng Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, 
phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương để đảm bảo quy 
hoạch quỹ đất dành cho giáo dục so với quy mô dân số trong tương lai. Tiếp tục thực 
hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020, Đề án phòng 
học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020, Đề án dạy và học ngoại ngữ, Đề án Giáo dục 
hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 
2019-2025. Rà soát công tác cấp phép, tăng cường quản lý hoạt động của các trung 
tâm ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoài công lập đảm bảo theo đúng quy định của pháp 
luật. 

Rà soát và đẩy nhanh công tác đầu tư các thiết chế văn hoá - thể thao đã được 
phê duyệt. Hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng ở các quận, 
huyện. Có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, 
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Trưng Vương nhằm phục vụ nhu cầu của 
người dân và du khách. Quan tâm phát triển thể thao học đường, đầu tư trọng tâm, 
trọng điểm các môn thể thao chủ lực.  
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Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội, nhất là 
chương trình giảm nghèo, Chương trình “Có việc làm” giai đoạn 2016-2020; thực hiện 
có hiệu quả Đề án thông tin thị trường lao động, nghiên cứu có giải pháp kết nối cung 
- cầu hữu hiệu, giảm tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị... Xây dựng Đề án phát triển 
nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Đẩy mạnh xã hội 
hóa, hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề, tăng cường liên kết hợp tác giữa các cơ sở 
đào nghề và giữa cơ sở đào nghề với doanh nghiệp, tăng cường công tác định hướng 
nghề nghiệp cho học sinh.  
 Có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư cho y tế. Đẩy 
mạnh thu hút đầu tư, triển khai thi công các công trình, dự án đầu tư lĩnh vực y tế đảm 
bảo chất lượng, tiến độ: Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Đề án 
thành lập Trung tâm tầm soát ung thư thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Dự án 
đầu tư xây dựng Bệnh viện Đà Nẵng (Cơ sở 2).Triển khai các giải pháp tổng thể để 
giảm quá tải bệnh viện. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và các 
chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Chú trọng công tác đấu thầu thuốc và quản lý 
chất lượng thuốc ở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.Tăng 
cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm.  
 5. Về công tác thu chi và điều hành ngân sách 

Tập trung triển khai các giải pháp để phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu; phấn 
đấu thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao.Đánh giá hiệu quả Đề án chống thất 
thu, qua đó, rà soát, điều chỉnh bổ sung các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong chống 
thất thu trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh doanh bất động sản... Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tạo môi trường lành mạnh cho các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế;thực hiện hóa đơn điện tử; nâng cao 
ý thức, thói quen sử dụng hóa đơn trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ; triển khai Đề án 
“Nâng cao nhận thức và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dịch vụ thanh 
toán không dùng tiền mặt”. 

Tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính-ngân sách; tạo chuyển biến rõ nét trong 
xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất, nợ đọng thuế, gian lận chuyển giá, vi phạm pháp luật 
thuế, phí, lệ phí. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Thực hiện 
đồng bộ các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra, khắc phục 
tình trạng hủy dự toán, chuyển nguồn vốn đầu tư công sang các năm tiếp theo; không 
bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 
địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. 

Thống nhất theo nội dung đề xuất của UBND thành phố tại Công văn 
7949/UBND-STC ngày 25/11/2019 về tháo gỡ vướng mắc trong trả tiền nợ đất tái 
định cư theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ; đề nghị 
UBND thành phố triển khai sớm để đảm bảo quyền lợi người dân. Thống nhất chủ 
trương xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án 
đền bù, giải tỏa trên địa bàn thành phố như đề xuất của UBND thành phố tại Báo cáo 
số 300/BC-UBND ngày 28/11/2019. 

6. Về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống 
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tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, lưu ý thực hiện rà soát, 

sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn, điều chỉnh cơ cấu lao 
động các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, sở, ngành, quận, 
huyện, các Ban Quản lý dự án. Thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016 -2021 
đảm bảo theo lộ trình quy định. Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền; cải cách hành chính, 
phấn đấu giữ vững thứ hạng cao về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số 
cải cách hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chú trọng, tập trung 
triển khai các giải pháp khắc phục, kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức thiếu 
tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ, công việc được giao; khắc phục tình trạng 
hội họp nhiều.  

Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, 
kéo dài; chủ động, tích cực làm việc với các cơ quan Trung ương để sớm xử lý các 
trường hợp khiếu kiện đã báo cáo theo yêu cầu. Tăng cường thực hiện các biện pháp 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, 
ngân sách; quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách; quản 
lý, sử dụng đất đai, môi trường; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; tiếp nhận 
và bổ nhiệm cán bộ. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, 
kinh tế. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và hoạt động giải trình giữa hai 
kỳ họp, triển khai các giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra; bám sát các Nghị quyết 
HĐND thành phố đã ban hành, bám sát yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri 
để theo dõi thường xuyên, giám sát, đôn đốc quyết liệt; kết hợp với việc phân công 
trách nhiệm theo dõi, nắm bắt, phản ánh, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến 
nghị, bức xúc của cử tri và các đơn, thư của công dân. 

7. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại 
Chỉ đạo rà soát công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Trong 

đó, xác định rõ trách nhiệm và chú trọng việc đề xuất các chính sách, quy định quản 
lý cụ thể; siết chặt công tác quản lý lưu trú người nước ngoài trên địa bàn. Tổ chức 
triển khai Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng 
cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; sơ kết Chỉ thị 37-CT/TU 
ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, 
chú ý mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện tại cộng đồng. Đẩy mạnh công tác 
đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng 
đen”; băng nhóm “bảo kê”; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh có 
điều kiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường, trật tự xây dựng; nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ 
sở; phối hợp tốt với các tỉnh, địa phương vùng giáp ranh để đảm bảo an ninh trật tự. 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera; 
tổ chức nhiều đợt cao điểm theo chuyên đề để xử lý nghiêm các hành vi là nguyên 
nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông. Nghiên cứu, tiến tới thực hiện xử lý vi phạm giao 
thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng. 
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố giai 
đoạn 2013 - 2020; tăng cường hơn nữa công tác quản lý cư trú, nghiên cứu các giải 
pháp quản lý dân cư trong việc xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành 
phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và các đề án, kế hoạch kinh tế - xã hội khác trong 
thời gian tới, triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án cơ sở dữ liệu dân cư. 

III.VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI KỲ HỌP 
1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố, các ban 

HĐND thành phố: Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 02/12/2019 về kết quả hoạt động 
năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố; 
Báo cáo số 43/BC-HĐND ngày 02/12/2019 về giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến 
nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố; Báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 
02/12/2019 giám sát kết quả việc triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của 
Thường trực HĐND thành phố; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, 
Ban Đô thị, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố; Tờ trình số 
47/TTr-HĐND ngày 22/11/2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 
của HĐND thành phố. 

2. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố: Báo cáo số 308/BC-
UBND ngày 05/12/2019 tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo 
số 284/BC-UBND ngày 18/11/2019 về việc giải quyết khiếu nại tố cáo và việc giải 
quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố; Báo cáo số 294/BC-
HĐND ngày 26/11/2019 về kết quả triển khai thực hiện nội dung, công việc theo Nghị 
quyết của HĐND thành phố, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố 
tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, phiên họp giải trình trong năm 2019 và 
Chương trình HĐND với cử tri lần thứ 01 đến lần thứ 05; Báo cáo số 297/BC-UBND 
ngày 27/11/2019 về tình hình triển khai có hiệu quả việc thực hiện Đề án Tổng thể 
xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng 
phân kỳ 2019; Báo cáo 287/BC-UBND ngày 20/11/2019 về công tác phòng chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; Báo cáo 273/BC-UBND ngày 05/11/2019 về 
công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; 
Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 25/11/2019 của UBND thành phố về tình hình thực 
hiện Đề án phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2019; Báo 
cáo số 283/BC-UBND ngày 18/11/2019 của UBND thành phố về đánh giá việc triển 
khai chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố; Báo cáo số 
296/BC-UBND ngày 27/11/2019 về tình hình kết quả thực hiện khoản 6 mục III, Điều 
1 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 
về “Tạm dừng đăng ký mới đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ”; Báo cáo số 
7719/UBND-SKHĐT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về việc báo 
cáo thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Nghị quyết số 257/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố; Tờ trình số 7222/TTr-UBND ngày 23/10/2019 
của UBND thành phố về việc đề nghị hỗ trợ đối với đơn vị sự nghiệp y tế chuyên khoa 
Lao, Tâm thần và Pháp y trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 7579/TTr-
UBND ngày 08/11/2019 về phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 
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nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 7860/TTr-UBND ngày 20/11/2019 về 
việc xin chủ trương sử dụng ngân sách thành phố để thanh toán kinh phí phục vụ Cuộc 
đua thuyền buồm Clipper Race 2015-2016. 

3.Thống nhất chưa thông qua Tờ trình số 8061/TTr-UBND ngày 28/11/2019 về 
việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; 
Tờ trình số 8046/TTr-UBND ngày 28/11/2019 về việc xây dựng bảng giá các loại đất 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 của UBND thành phố. Trong 
khi chờ Chính phủ ban hành khung giá đất cho giai đoạn 2020-2024 để làm cơ sở xây 
dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thành phố, thống nhất 
tiếp tục thực hiện Bảng giá đất theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 
30/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá các loại đất ban hành kèm 
theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 UBND thành phố. 

4.Bãi bỏ nội dung “Đồng ý cho phép Bệnh viện Phụ sản - Nhi nâng cấp, mở 
rộng theo cơ chế xã hội hóa, liên doanh liên kết theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 
15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, hoàn thành thủ tục khởi công trong năm 2017” 
được quy định tại Điểm b, Khoản 3, Mục III Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 về nhiệm vụ năm 2017 của HĐND thành phố. 

5. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân 
sự thành phố. 

IV. VỀ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT TẠI PHIÊN THẢO LUẬN, CHẤT 
VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN 

1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các nội dung còn lại theo Kết 
luận 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ và các nội dung tương 
tự; Thông báo 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Báo cáo 
HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2020. 

2. Tập trung rà soát, thống kê, tham mưu phương án, lộ trình xử lý dứt điểm 
tình trạng đất nông nghiệp không sản xuất được.Báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp 
giữa năm 2020. 

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Đề án Số hóa dữ liệu đất đai trên 
địa bàn thành phố trong quý I năm 2020; nghiên cứu phương án hoàn thiện Đề án để 
đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong thời gian đến. Báo cáo HĐND thành phố tại kỳ 
họp giữa năm 2020. 

4.Xây dựng cơ chế chính sáchthu hút đầu tư các bãi đỗ xe; việc mở rộng phạm 
vi thu phí đậu đỗ xe trong lòng đường trên các tuyến đường khu vực trung tâm thành 
phố; chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân,....báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp 
gần nhất.  

5. Tập trung tổ chức cưỡng chế tháo dỡ dứt điểm những hạng mục sai phạm của 
Tổ hợp khách sạn Mường Thanh vàCăn hộ cao cấp Sơn Trà bắt đầu từ tháng 02 năm 
2020 và hoàn thành trong tháng 10 năm 2020; kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ 
chức, cá nhân chậm trễ trong triển khai thực hiện. 
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6. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các quận, huyện trong công tác 
quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đền bù giải tỏa, tái định cư trên địa bàn 
thành phố. Thực hiện công tác hậu kiểm cấp giấy phép xây dựng, trong đó lưu ý đến 
việc hậu kiểm chỗ để xe của các công trình dịch vụ,báo cáo HĐND thành phố tại kỳ 
họp giữa năm 2020. 

 

7.Tổ chức sơ kết Chương trình phát triển nhà ở; chú trọng tập trung xử lý nhà 
tập thể, chung cư xuống cấp không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử 
dụng; ban hành kế hoạch xây dựng phát triển nhà ở giai đoạn mới.Báo cáo HĐND 
thành phố tại kỳ họp giữa năm 2020. 

8.Rà soát, chấn chỉnh hoạt động cấp phép, quản lý quảng cáo theo đúng quy 
định của pháp luật, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND thành phố trong quý I 
năm 2020. 

9.Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là các hành 
vi lang thang ăn xin biến tướng, gắn biển hiệu quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa 
bàn thành phố, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND thành phố trong quý I năm 
2020. 

10.Thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động Bệnh viện Phụ nữ Đà 
Nẵng sang mô hình bệnh viện công, đề nghị UBND thành phố xây dựng Đề án thực 
hiện, báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND thành phốgiữa năm 2020.  

11.Đề nghị trả lời bằng văn bản đối với 17 nội dung theo đăng ký chất vấn của 
đại biểu chưa được trả lời trực tiếp tại kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND thành phố 
và các đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn theo quy định tại Điều 60 Luật Hoạt động 
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1.Giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai và bố trí kinh phí bảo đảm thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.  
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, 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. 

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, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2020./. 
 CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Nho Trung 
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