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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:293/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020 
  

 

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

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

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; 

Xét Tờ trình số 3300/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về việc quy định miễn phí vé tham quan danh thắng Ngũ 
Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và 
ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ 

thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã được Hội 
đồng nhân dân thành phố quy định tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 
11 tháng 8 năm 2016, Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
2016, Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, Nghị 
quyết số 124/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, cụ thể: 



4 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 10-6-2020  

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

2. Thời gian thực hiện miễn thu phí: 03 tháng kể từ ngày 01/6/2020 đến 
ngày 31/8/2020. 

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

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo 

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

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

2016-2021,  kỳ họp thứ 14 (bất thường) thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2020./. 
 

 
 
 
 
 

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 

 

 
 
 

 



 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 10-6-2020 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 12/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2020          
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung về  
quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 27 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 
năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 
phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 
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Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý 
và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng tài chính kế 
hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC 
ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn 
đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để 
thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;  

Căn cứ Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-
BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, 
thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 
108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn 
nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD 
ngày 10 tháng 3 năm 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 Nghị quyết số 288/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của 
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc giao thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản 
lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. 
Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định 
một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
hết hiệu lực thi hành. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và 
Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

QUY ĐỊNH 
 

Một số nội dung về 
quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Văn bản này quy định về việc thực hiện các hoạt động đầu tư công, quản lý và 

sử dụng vốn đầu tư công; đấu thầu dự án đầu tư công và phân cấp, uỷ quyền một số 
thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, lựa chọn nhà 
thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn 
vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài 
trợ thì áp dụng theo quy định của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đầu tư 

công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; đấu thầu dự án đầu tư công thuộc phạm vi 
điều chỉnh tại Điều 1 của Quy định này. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư 
công, đấu thầu dự án đầu tư công thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Vốn đầu tư công 
Vốn đầu tư công hiểu theo Quy định này gồm: Vốn ngân sách nhà nước; vốn từ 

nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu 
tư theo quy định của pháp luật. 

Chương II 
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

Điều 4. Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư 
 1. Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Nghị định, các văn bản, quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư 
công, về ODA, vốn vay ưu đãi và PPP. 

2. Tất cả các dự án sử dụng vốn quy định tại điều 3 Quy định này (trừ các nhiệm 
vụ, dự án quy định tại Khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công và các dự án chỉ sử dụng 
vốn từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để đầu tư sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, 
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mở rộng theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) đều phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với các 
dự án nhóm A), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với các dự án nhóm B và nhóm 
C). 

3. Đối với trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, Chủ tịch 
UBND thành phố có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định do một Lãnh đạo 
UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội 
đồng thẩm định và các sở, ban, ngành liên quan là thành viên để thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi. 

4. Đối với các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn thuộc thành phố quản lý: UBND 
thành phố trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu 
tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư đối với các dự án này.  

5. Đối với các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn thuộc thành phố quản lý : 
UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối 
với các dự án này. 

6. Trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
đối với phần vốn này: 

Báo cáo thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo pháp luật về đầu 
tư công đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công làm phần Nhà nước tham gia trong dự 
án PPP được thực hiện trong bước quyết định chủ trương đầu tư (đối với dự án nhóm 
A, nhóm B) và là thành phần hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 
đầu tư dự án PPP. 

Đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công, Báo cáo thẩm định về nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn được thực hiện trong bước Báo cáo nghiên cứu khả thi, 
làm cơ sở để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP. 

7. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử 
dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
dành để đầu tư theo quy định của pháp luật được thực hiện theo hướng dẫn của Chính 
phủ. 

8. Đối với các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoặc mua sắm trụ sở làm 
việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương 
quản lý, trong quá trình thẩm định dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 
dựng các công trình, cơ quan chủ trì thẩm định phải thực hiện lấy ý kiến của Sở Tài 
chính về tiêu chuẩn, định mức (theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 
152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ) trước khi tổng hợp, trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

9. Đối với dự án sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên thì 



10 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 10-6-2020  

không phải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC 
ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy trình triển khai các bước 
tiếp theo đối với dự án này tuân thủ theo các quy định hiện hành có liên quan. 

Điều 5. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư  
1. Trình tự, nội dung hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công và quản lý dự án đầu tư xây dựng. 
2. Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư công, trường hợp thật cần thiết phải 

điều chỉnh tăng quy mô, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án so với quy định tại quyết 
định chủ trương đầu tư thì chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm 
hoàn chỉnh hồ sơ, gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định lại chủ trương đầu tư, nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh; trên cơ sở kết quả thẩm định chủ đầu tư hoặc 
cơ quan được giao nhiệm vụ có tờ trình đề nghị cơ quan quyết định chủ trương đầu tư 
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Nếu điều chỉnh tăng quy mô, nhưng 
không làm tăng tổng mức đầu tư và vẫn bảo đảm mục tiêu của dự án như trong quyết 
định chủ trương đầu tư thì không phải thẩm định lại chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn. 

Điều 6. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư 
1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự 
án nhóm A có cấu phần xây dựng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư. 

2. Chủ tịch UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm định do một Lãnh đạo 
UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội 
đồng thẩm định tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A không 
có cấu phần xây dựng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư.  

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố (Sở Xây dựng, Sở 
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) theo quy định tại Khoản 8 Điều này chủ 
trì tổ chức thẩm định dự án có cấu phần xây dựng từ nhóm B trở xuống. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các dự án nhóm B trở xuống 
không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND 
thành phố. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thuộc UBND quận, huyện tổ chức 
thẩm định dự án nhóm B trở xuống không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền 
quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp quận, huyện. 

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND quận, huyện (Phòng có chức 
năng quản lý xây dựng) chủ trì tổ chức thẩm định các dự án có cấu phần xây dựng có 
yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (dự án có tổng mức đầu tư dưới 
15 tỷ đồng) do UBND quận, huyện quyết định đầu tư. 

6. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thuộc UBND quận, huyện (Phòng 
có chức năng quản lý đầu tư công) chủ trì tổ chức thẩm định các dự án không có cấu 
phần xây dựng có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (dự án có tổng 
mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng) do UBND quận, huyện quyết định đầu tư. 
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7. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu khả thi, không tổ chức thẩm định riêng. 

8. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố có trách nhiệm là 
đầu mối chủ trì tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và các nội dung 
khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án do thành phố quản lý như sau: 

a) Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 
và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình 
dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công 
trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị đối với các dự án khu dân 
cư, khu tái định cư và các công trình do UBND thành phố giao nhiệm vụ. 

b) Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết 
kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các 
công trình giao thông, giao thông trong đô thị (trừ các công trình do Sở Xây dựng chủ 
trì thẩm định tại điểm a khoản này); lấy ý kiến Sở Xây dựng về thoát nước, cây xanh; 
lấy ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông về hệ thống camera quan sát, giám sát giao 
thông, quan trắc các công trình giao thông và các công trình do UBND thành phố giao 
nhiệm vụ. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định, tham gia 
ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này 
đối với các công trình thuỷ lợi; công trình đê điều; công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm 
nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác 
và các công trình do UBND thành phố giao nhiệm vụ. 

d) Sở Công Thương chủ trì tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 
và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình 
hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hệ thống điện chiếu 
sáng (trừ hạng mục điện chiếu sáng thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật do Sở Xây dựng 
thẩm định quy định tại Điểm a Khoản này), các công trình công nghiệp chuyên ngành; 
chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Hội đồng bồi thường thẩm 
định tháo dỡ, di dời, lắp đặt hệ thống thiết bị điện, các dây chuyền công nghệ máy móc 
thiết bị và các công trình do UBND thành phố giao nhiệm vụ. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến về 
thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với 
các công trình ứng dụng công nghệ thông tin; chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường hoặc Hội đồng bồi thường thẩm định, tháo dỡ, di dời, lắp đặt hệ thống 
thông tin liên lạc và các công trình do UBND thành phố giao nhiệm vụ. 

e) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến về 
báo cáo đánh giá tác động môi trường trong dự án đầu tư; dự toán lập hồ sơ môi trường, 
kinh phí thực hiện công tác quan trắc và giám sát môi trường định kỳ; phương án tổng 
thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; hoạt động đo đạc và bản đồ địa chính, 
tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu và các 
công trình do UBND thành phố giao nhiệm vụ. 

g) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các dự án PPP, các dự án 
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không có cấu phần xây dựng; tham gia ý kiến về phương án huy động vốn, phân tích 
tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 
của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án và các 
công trình do UBND thành phố giao nhiệm vụ. 

h) Công an thành phố tham gia ý kiến thiết kế cơ sở về phòng cháy chữa cháy 
và các công trình do UBND thành phố giao nhiệm vụ.  

i) Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên 
môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp 
tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng 
lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng 
để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp tổ 
chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động 
xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thì phải được 
cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Tổ 
chức tư vấn lập dự án không được thẩm tra dự án do mình lập. 

k) Đối với các công trình động lực trọng điểm hoặc khi có yêu cầu tiến độ triển 
khai gấp theo chỉ đạo của UBND thành phố: Chủ đầu tư chủ động tổ chức lựa chọn 
đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ dự án, thiết kế dự toán trước khi trình cơ quan thẩm định; 
đối với các công trình khác: Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra khi có văn bản yêu cầu của 
cơ quan thẩm định theo quy định. Các điều kiện về năng lực tư vấn thẩm tra, tiến độ 
và nội dung thực hiện thẩm tra phải tuân thủ quy định hiện hành. Tổ chức tư vấn lập 
dự án không được thẩm tra dự án do mình lập. 

9. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có 
loại, cấp công trình khác nhau, cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan có trách nhiệm 
thẩm định công trình chính có cấp cao nhất của dự án. 

10. Trường hợp dự án do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư, cơ quan 
chủ trì thẩm định dự án nêu tại Khoản 8 Điều này có trách nhiệm tổng hợp kết quả 
thẩm định, trực tiếp trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; chủ đầu tư dự án, cơ 
quan quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp thực hiện với cơ quan chủ trì thẩm định 
dự án. Ngoài trường hợp nêu trên, chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định của các cơ quan 
chủ trì thẩm định, hoàn chỉnh dự án gửi cơ quan được phân cấp, ủy quyền quyết định 
đầu tư phê duyệt. 

11. Đối với dự án do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư 
căn cứ ý kiến thẩm định của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện hoàn 
chỉnh dự án và trình trực tiếp Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định đầu tư. 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án 
1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư dự án sử dụng toàn bộ vốn ngân 

sách thành phố có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên; dự án sử dụng nhiều nguồn 
vốn thuộc các cấp quản lý khác nhau trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố chiếm 
từ 15 tỷ đồng trở lên. 

2. Chủ tịch UBND thành phố phân cấp, uỷ quyền quyết định đầu tư như sau: 
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a) Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương quyết định đầu tư các dự án có 
tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do mình hoặc đơn vị trực thuộc quản 
lý. Trường hợp dự án đầu tư có các hạng mục thuộc chuyên ngành khác nhau, cơ quan 
được Chủ tịch UBND thành phố phân cấp, ủy quyền có trách nhiệm lấy ý kiến của các 
Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Quy định này 
trước khi quyết định. 

b) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án còn lại có tổng 
mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng không thuộc Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều này. 

c) Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định đầu tư: 
Các dự án do UBND quận, huyện quản lý sử dụng vốn ngân sách thành phố phân 

cấp cho quận, huyện, vốn cân đối ngân sách quận, huyện và vốn từ nguồn thu để lại 
cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách quận, huyện. 

Các dự án do UBND quận, huyện quản lý sử dụng nhiều nguồn vốn trong đó vốn 
ngân sách thành phố dưới 15 tỷ đồng. 

Các dự án do UBND quận, huyện quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng 
sử dụng vốn ngân sách thành phố. 

3. Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của 
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của 
pháp luật được thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án 
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn 

đến việc điều chỉnh dự án, chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án tổng hợp hồ sơ, báo cáo 
cơ quan đã chủ trì thẩm định dự án kiểm tra, kiến nghị xử lý, gửi người quyết định đầu 
tư có ý kiến thống nhất, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể: 

Trường hợp điều chỉnh dự án không tăng tổng mức đầu tư dự án hoặc tăng tổng 
mức đầu tư nhưng không vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã phê duyệt: 
Trên cơ sở ý kiến đồng ý của cấp quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư, cơ quan quản lý 
dự án gửi hồ sơ điều chỉnh dự án cho cơ quan chủ trì thẩm định để thẩm định và trực 
tiếp trình cấp quyết định đầu tư dự án phê duyệt điều chỉnh dự án. Trường hợp dự án 
được phân cấp quyết định đầu tư theo Khoản 2 Điều 7 Quy định này, chủ đầu tư, cơ 
quan quản lý dự án căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn, hoàn chỉnh hồ 
sơ dự án gửi cơ quan được phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư phê duyệt.  

Trường hợp điều chỉnh dự án vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã 
phê duyệt: Trên cơ sở ý kiến đồng ý của cấp quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư, cơ 
quan quản lý dự án lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định lại, trên cơ sở kết 
quả thẩm định chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án trình cấp quyết định chủ trương đầu 
tư quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở để triển khai thực hiện lập, 
thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án. 

Điều 9. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 
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thi công và dự toán xây dựng, giá thiết bị 
1. Đối với các dự án có cấu phần xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 

vốn nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Điều 24, 25 Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và 
khoản 9 và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ  sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 
của Chính phủ.  

2. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định Điều 29 
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư công và khoản 4 Điều 6 quy định này. 

3. Đối với các dự án quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng chỉ áp 
dụng thiết kế 1 bước thì thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được trình thẩm định, phê 
duyệt cùng với trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. 
Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy định này.   

4. Về giá thiết bị trong dự án đầu tư 
a) Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm lấy ý kiến thông tin về giá đối 

với thiết bị là tài sản cố định hữu hình (theo quy định của Bộ Tài chính) tại thời điểm 
tính toán để mua sắm cho công trình, dự án sử dụng vốn nhà nước (nội dung văn bản 
đề nghị bao gồm: danh mục, chủng loại, số lượng, đơn giá đề nghị) trong các trường 
hợp: 

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố (hoặc cơ quan, 
đơn vị thuộc thành phố theo phân cấp): Sở Tài chính có ý kiến thông tin về giá tại thời 
điểm tính toán trong trường hợp thiết bị có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị 
(hoặc 01 loại thiết bị) sau khi có kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định 
giá.  

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND quận, huyện (hoặc cơ 
quan, đơn vị thuộc quận, huyện theo phân cấp): Phòng Tài chính - Kế hoạch có ý kiến 
thông tin về giá tại thời điểm tính toán trong trường hợp thiết bị có giá trị từ 500 triệu 
đồng trở lên/01 đơn vị (hoặc 01 loại thiết bị) sau khi có kết quả thẩm định giá của doanh 
nghiệp thẩm định giá. 

Đối với các phần mềm nội bộ thuộc phạm vi về quản lý đầu tư ứng dụng công 
nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ 
tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019: Sở Thông tin và Truyền 
thông có ý kiến về giá trong trường hợp giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 phần mềm 
hoặc 01 hệ thống. 

b) Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trong việc lấy ý kiến cơ quan 
phân cấp nêu trên, để tổng hợp vào tổng mức đầu tư, dự toán dự án trình các cơ quan 
chuyên môn theo Điều 6 quy định này về thẩm định dự án đầu tư và Điều 9 quy định 
này về thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng theo quy 
định. Nội dung ý kiến về giá của các cơ quan có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày ban hành văn bản.  
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c) Đối với các loại thiết bị có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị (hoặc 01 loại 
thiết bị); vật tư, vật liệu, phụ kiện,... được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây 
dựng, thiết bị không phổ biến trên thị trường, thiết bị cần sản xuất, gia công theo quy 
định của Bộ Xây dựng hoặc đã có định mức, đơn giá xây dựng, lắp đặt, chuyên ngành; 
thiết bị không phải là tài sản cố định hữu hình theo quy định của Bộ Tài chính; thiết bị 
đã được lắp đặt vào công trình;... thì chủ đầu tư căn cứ các tài liệu liên quan (Thông 
báo giá của Sở Xây dựng tại thời điểm tính toán; báo giá của nhà cung cấp, nhà sản 
xuất; hợp đồng sản xuất, gia công; hóa đơn, chứng từ hợp lệ;...) để quyết định về giá 
và chịu trách nhiệm đối với khoản mục thuộc chi phí đầu xây dựng này theo quy định 
của pháp luật về xây dựng. 

5. Công tác thẩm định, phê duyệt dự toán đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
các dự án: 

Đối với hồ sơ dự toán đo đạc và bản đồ thuộc các dự án do UBND thành phố 
quyết định đầu tư: Giao Sở Tài nguyên và Môi trương chủ trì thực hiện việc thẩm định 
và phê duyệt đối với dự toán có giá trị phê duyệt đến 500 triệu đồng; thẩm định, trực 
tiếp trình UBND thành phố phê duyệt đối với dự toán có giá trị phê duyệt trên 500 triệu 
đồng. 

Đối với các hồ sơ dự toán đo đạc và bản đồ thuộc dự án do các cơ quan, đơn vị 
khác đề nghị thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện việc thẩm định 
và thông báo kết quả thẩm định đến cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định. 

6. Trường hợp dự án do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư, cơ quan 
chủ trì thẩm định dự án nêu tại Khoản 8 Điều 6 Quy định này có trách nhiệm tổng hợp 
kết quả thẩm định, trực tiếp trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; chủ đầu tư dự 
án, cơ quan quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp thực hiện với cơ quan chủ trì thẩm 
định dự án. Ngoài trường hợp nêu trên, chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định của các 
cơ quan chủ trì thẩm định, hoàn chỉnh dự án gửi cơ quan được phân cấp, ủy quyền 
quyết định đầu tư phê duyệt. 

Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình xây 
dựng 

Thiết kế, dự toán xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại Nghị 
định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ và Điều 13 Thông 
tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng và các văn bản 
có liên quan về điều chỉnh thiết kế, dự toán, cụ thể như sau: 

a) Đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán do có thay đổi về địa chất 
công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp 
tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì phải được Cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm định lại đối với những nội dung bị ảnh hưởng của việc 
điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng. 

b) Đối với trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí do trượt giá; điều chỉnh khối 
lượng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt hoặc thay đổi điều chỉnh thiết kế 
không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, thì không phải thẩm định lại 
của Cơ quan chuyên môn về xây dựng. Chủ đầu tư báo cáo cơ quan chủ trì thẩm định 
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theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Quy định này để kiểm tra xử lý, có văn bản gửi người 
quyết định đầu tư; Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt các nội 
dung chi phí điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. 

c) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh đối 
với trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp 
điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng trong báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại 
điểm b khoản này nhưng không làm vượt dự toán xây dựng công trình đã được người 
quyết định đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh. 

d) Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án 
đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư quyết định sử dụng chi phí dự phòng đối với dự án chỉ 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 11. Quy định về công tác đấu thầu 
1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan 

tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh 
giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, 
danh sách xếp hạng nhà thầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, các văn bản hướng dẫn 
pháp luật hiện hành về đấu thầu và nội dung phân cấp, ủy quyền quy định tại Điều 7 
quy định này. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu 
tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, thống nhất việc lựa chọn một tổ chức tư 
vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức giám sát theo dõi, hoạt động đấu thầu, 
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các 
dự án do thành phố quyết định đầu tư hoặc quản lý theo nội dung quy định tại Điều 
125 và Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 
Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Điều 12. Điều chỉnh hợp đồng, hợp đồng xây dựng 
Việc điều chỉnh hợp đồng, hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định của Luật 

Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định, các văn bản, quy định của pháp luật hiện hành 
về hợp đồng, hợp đồng xây dựng; đảm bảo tuân thủ quy định, kịp thời đáp ứng tiến độ 
thực hiện và giải ngân của dự án. 

Điều 13. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  
1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan điều hành dự án (trường hợp được chủ đầu tư ủy 

quyền) lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và 
các quy định hiện hành của thành phố về tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. 
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2. Mức tạm ứng vốn:  
a) Đối với hợp đồng thi công xây dựng: 
Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 20% giá trị hợp đồng; 
Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 15% giá 

trị hợp đồng; 
Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 10% giá trị Hợp đồng. 
b) Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC, EPC, 

hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: Mức vốn tạm ứng là 
10% giá trị hợp đồng. 

c) Đối với hợp đồng tư vấn: 
Hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 15% giá trị hợp đồng; 
Hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng là 20% giá trị hợp đồng. 
d) Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn để đẩy nhanh tiến độ phải được 

người quyết định đầu tư cho phép. 
đ) Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Thực hiện theo Điểm c 

Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 

e) Đối với chi phí quản lý dự án: Thực hiện theo Điểm d Khoản 3 Điều 8 Thông 
tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

g) Mức vốn tạm ứng cho tất cả các khoản quy định từ Điểm a đến Điểm e nêu 
trên không vượt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho dự án.  

3. Bảo lãnh tạm ứng vốn: Thực hiện theo Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 
08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

4. Thu hồi tạm ứng: 
Đối với các hợp đồng tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này: Mức thu 

hồi tạm ứng qua các lần thanh toán, bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và quy 
định cụ thể trong hợp đồng, đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán (bao gồm cả tạm 
ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp đồng. 

Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chi phí quản lý dự án: 
Thực hiện theo Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 
2016 và Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

5. Thanh toán khối lượng hoàn thành 
Thanh toán 100% khối lượng xây lắp hoàn thành đảm bảo chất lượng được 

nghiệm thu trong từng đợt (sau khi đã giảm trừ thu hồi tiền tạm ứng, tiền bảo hành 
công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng) và thanh toán đến 90% (đối với công trình 
có mức bảo hành 5%); thanh toán đến 92% (đối với công trình có mức bảo hành 3%) 
giá trị khối lượng hoàn thành lũy kế đối với đợt thanh toán cuối cùng của dự án, công 
trình. 
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Trong quá trình thực hiện quyết toán và bảo hành công trình, trường hợp công 
việc nào hoàn thành trước sẽ được thanh toán số vốn còn lại của công việc đã hoàn 
thành đó. 

Tổng số vốn thanh toán cho các dự án, công trình không vượt dự toán được duyệt 
hoặc giá gói thầu; không vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án (bao gồm cả 
tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành).  

6. Hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn:  
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 

18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 
108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 

7. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn nhà 
nước khi hoàn thành phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi 
trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.  

Đối với các dự án còn lại: Thực hiện lựa chọn nhà thầu kiểm toán để kiểm toán 
báo cáo quyết toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt đối với các gói thầu có giá trị từ 
45 tỷ đồng, không kiểm toán đối với chi phí đền bù giải tỏa, gói thầu thiết bị; đối với 
các gói thầu nhỏ hơn 45 tỷ đồng có tính chất phức tạp, cần thiết phải kiểm toán, giao 
Sở Tài chính (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện) chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị liên quan báo cáo Chủ tịch UBND thành phố (hoặc Chủ tịch UBND quận huyện) 
xem xét, quyết định cho trường hợp cụ thể. 

8. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 
a) Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành các 

dự án nhóm C (trừ  trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này); tổ chức thẩm tra, trình 
Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án nhóm A, B. 

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Chủ tịch UBND quận, huyện và các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận, 
huyện. 

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND thành phố tổ chức 
thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu 
đồng do mình và các đơn vị trực thuộc quyết định đầu tư. 

9. Đối với các dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong năm: 
Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo 

quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và các hướng dẫn của Chính phủ. 
Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư cho từng dự án, các chủ đầu tư, 

cơ quan quản lý dự án phải xác định số vốn đã thanh toán đến thời điểm điều chỉnh và 
làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch hằng năm đã thanh 
toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được, đảm bảo kế hoạch 



 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 10-6-2020 19 

vốn của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc Nhà nước đã thanh 
toán. 

10. Chế độ báo cáo 
Định kỳ hàng tháng, các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm báo cáo 

tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của các dự án gửi UBND, cơ quan tài chính 
cùng cấp (chi tiết theo từng danh mục công trình và nguồn vốn đầu tư) trước ngày 05 
hàng tháng và thực hiện báo cáo đột xuất số liệu cho Sở Tài chính để tham mưu cho 
UBND thành phố trong điều hành ngân sách. 

Điều 14. Quy định thời gian thực hiện các thủ tục hành chính hồ sơ xây dựng 
cơ bản: 

TT Nội dung Thời gian thực hiện 

1 Thẩm định chủ trương đầu tư 
các dự án nhóm A. 

Thời gian tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan 
Thường trực Hội đồng thẩm định) 36 ngày (kể từ 
ngày nhận được hồ sơ của chủ đầu tư, rà soát có 
văn bản) trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ban 
hành. 

2 

Thẩm định chủ trương đầu tư 
các dự án nhóm B, C vốn 
ngân sách thành phố. 

Thời gian tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nhóm B, C: 
18 ngày (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Sở Tài 
chính và các đơn vị liên quan là 04 ngày). Trường 
hợp dự án cần kiểm tra thực tế thì thời gian kéo 
dài thêm 03 ngày. 

3 
Thời gian các chủ đầu tư, cơ 
quan quản lý dự án trình phê 
duyệt chủ trương đầu tư 

Thời gian tại các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự 
án: 02 ngày. 

4 

Phê duyệt  chủ trương đầu tư - Dự án nhóm B: Thời gian tại UBND thành phố 
là 14 ngày trước khi trình HĐND thành phố. 
- Dự án nhóm C: Thời gian tại UBND thành phố 
là 10 ngày. 

5 

Thẩm định dự án đầu tư hoặc 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật (bao 
gồm thẩm định thiết kế cơ sở 
và lấy ý kiến các đơn vị liên 
quan) 

- Đối với dự án có cấu phần xây dựng:  
- Dự án nhóm A: Thời gian thẩm định tại Sở 
chuyên ngành là 24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.  
- Dự án nhóm B: Thời gian thẩm định tại Sở 
chuyên ngành là 16 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.  
- Dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Thời gian thẩm định 
tại Sở chuyên ngành là 12 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.  
- Đối với dự án không có cấu phần xây dựng:  
+ Dự án nhóm A: Thời gian thẩm định tại cơ quan 
chuyên môn quản lý đầu tư công là 36 ngày kể từ 
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TT Nội dung Thời gian thực hiện 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
+ Dự án nhóm B, C: Thời gian thẩm định tại cơ 
quan chuyên môn quản lý đầu tư công là 24 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

6 

Phê duyệt dự án đầu tư hoặc 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật (có 
tổng mức đầu tư từ 15 tỷ trở 
lên) 

- Nhóm A: 08 ngày; 
- Nhóm B, C: 06 ngày. 

7 
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế 
Kỹ thuật có tổng mức đầu tư 
dưới 15 tỷ đồng 

Thời gian tại cơ quan quyết định đầu tư theo phân 
cấp 05 ngày. 

8 

Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật (công trình thiết kế ba 
bước); hồ sơ thiết kế bản vẽ 
thi công (công trình thiết kế 
hai bước hoặc ba bước) 

Thời gian thẩm định như sau: 
- Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra, thời 
gian thẩm định (bao gồm thời gian thẩm tra): 
+ Cấp I: 24 ngày. 
+ Cấp II, III: 18 ngày. 
+ Các công trình còn lại: 12 ngày. 
- Trường hợp tự thẩm định:  
+ Cấp I: 28 ngày. 
+ Cấp II, III: 21 ngày. 
+ Các công trình còn lại: 14 ngày. 

9 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật (công trình thiết kế ba 
bước); hồ sơ thiết kế bản vẽ 
thi công (công trình thiết kế 
hai bước hoặc ba bước). 

- Thời gian người quyết định đầu tư phê duyệt: 05 
ngày. 
- Thời gian chủ đầu tư phê duyệt: 03 ngày. 

10 Thẩm định kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu 

Thời gian thẩm định 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
 

11 Phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu 

Thời gian tại cơ quan quyết định đầu tư 05 ngày 

12 Thẩm định Hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu 

- Thời gian tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các 
công trình do UBND thành phố làm chủ đầu tư) 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 10 ngày. 
- Thời gian thẩm định đối với các dự án do các sở 
ngành, Ban QLDA, UBND quận, huyện làm chủ 
đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 07 ngày. 

13 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu 

- Thời gian tại UBND thành phố (đối với các công 
trình do UBND thành phố làm chủ đầu tư): 06 
ngày. 
- Thời gian phê duyệt đối với các dự án do các sở 
ngành, Ban QLDA, UBND quận, huyện làm chủ 
đầu tư: 04 ngày. 
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TT Nội dung Thời gian thực hiện 

14 Thẩm định kết quả chọn lựa 
nhà thầu 

* Gói thầu quy mô nhỏ: 
- Thời gian tại Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 07 ngày; 
- Thời gian tại các chủ đầu tư, UBND các quận, 
huyện kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 06 ngày.  
* Các gói thầu còn lại:  
- Thời gian tại Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 10 ngày; 
- Thời gian tại các chủ đầu tư, UBND các quận, 
huyện kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 07 ngày.  

15 Phê duyệt kết quả chọn lựa 
nhà thầu 

* Gói thầu quy mô nhỏ:  
- Thời gian tại UBND thành phố (đối với các công 
trình UBND TP làm chủ đầu tư): 04 ngày; 
- Thời gian tại các chủ đầu tư, UBND các quận, 
huyện: 04 ngày.  
* Các gói thầu còn lại:  
- Thời gian tại UBND thành phố (đối với các công 
trình do UBND TP làm chủ đầu tư): 07 ngày; 
- Thời gian tại các chủ đầu tư, UBND các quận, 
huyện: 06 ngày. 

16 

Thẩm định, phê duyệt đồ án 
quy hoạch đô thị chi tiết tỷ 
lệ 1/500 và quy hoạch chi 
tiết khu chức năng (khu 
chức năng gồm: Khu kinh 
tế, khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ 
cao, khu du lịch, khu nghiên 
cứu, đào tạo, khu thể dục 
thể thao) 

- Thời gian thẩm định tại Sở Xây dựng: 16 
ngày; 
- Thời gian phê duyệt tại UBND thành phố: 8 
ngày 

17 Thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán dự án hoàn thành 

- Dự án nhóm A: Thời gian thẩm tra tối đa không 
quá 03 tháng; thời gian phê duyệt tối đa không quá 
12 ngày. 
- Dự án nhóm B: Thời gian thẩm tra tối đa không 
quá 02 tháng; thời gian phê duyệt tối đa không quá 
10 ngày. 
- Dự án nhóm C: Thời gian thẩm tra tối đa không 
quá 01 tháng; thời gian phê duyệt tối đa không quá 
08 ngày. 

18 

Lấy ý kiến thông tin về giá 
đối với thiết bị để mua sắm 
cho công trình, dự án sử 
dụng vốn nhà nước 

- Thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Tài chính, Sở Thông 
tin và Truyền thông, phòng Tài chính - Kế hoạch: 
05 ngày. 
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Giao các Sở chuyên ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, cơ quan 

quản lý dự án: 
Tổ chức, triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng tiến độ quy định và tiếp nhận 

xử lý theo quy trình 1 cửa. Đây là thời gian tối đa để các đơn vị thực hiện; khuyến 
khích các đơn vị rút ngắn thêm thời gian đối với các dự án có thể thực hiện rút ngắn.   

Các cơ quan thẩm tra, thẩm định khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục phải tập 
trung kiểm tra, rà soát và hướng dẫn (nếu có) cho các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án 
để hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ một lần; tránh trường hợp trả, bổ sung nhiều lần làm kéo 
dài thời gian công việc. 

                                              Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Quy định xử lý chuyển tiếp 
1. Các dự án đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã được phê 

duyệt dự án trước ngày Quy định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc 
đang thực hiện dở dang thì không phải làm thủ tục phê duyệt lại; các công việc tiếp 
theo bao gồm thẩm quyền về thẩm định, phê duyệt được thực hiện theo Quy định này. 

2. Các dự án đầu tư công chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc chưa được 
phê duyệt dự án thì thực hiện theo Quy định tại Quyết định này. 

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

Điều 16. Tổ chức thực hiện 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc thì các tổ 

chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì hướng 
dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo quy định./. 

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

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

   Số: 13/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của 
UBND thành phố  Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật 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 quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ 
thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tạii Tờ trình số 300 
/TTr-STTTT ngày 10 tháng 4 năm 2020về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 
10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố  Đà Nẵng ban 
hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
        
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5  năm 2020.  
     Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định 
số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 
trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện xử lý hồ sơ và 
thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 
của UBND thành phố Đà Nẵng; Tổ chức, doanh ngiệp đang được hỗ trợ theo Quyết 
định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 
trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hỗ trợ đến hết thời 
hạn hỗ trợ còn lại 
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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: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, 
Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà 
Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

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

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

   Số: 14/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  25 tháng 5 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

 Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của 
UBND thành phố  Đà Nẵng  ban hành Quy địnhchính sách ưu đãi và hỗ trợ  

đầu tư vào Khu công nghệ cao 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 số 80/2015/QH 13 ngày 

22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

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

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng tại Tờ trình số 933 /TTr-BQL ngày 22 tháng 4 năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

       Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của 
UBND thành phố  Đà Nẵng  ban hành Quy địnhchính sách ưu đãi và hỗ trợ  
đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
 
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2020.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND 
thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà 
Nẵng; Giám đốc các sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài 
nguyên và Môi trường, Ngoại vụ; Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Hòa Vang và thủ trưởng các cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

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

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

Số: 15/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  26  tháng 5  năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật   

do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 
 

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 pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1141/TTr-
SGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà 

Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

1. Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý dạy 
thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 
13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  08  tháng  6  năm 2020. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành 
phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
 

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

Số: 294/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và  

Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa  
bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 2917/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của UBND 
thành phố về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất 
và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 425/BC-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 
2020 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích 
quốc gia, công cộng bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng và Danh mục 
công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng theo nội dung Phụ lục I và Phụ lục II 
kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết 
này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, 
lưu ý một số nội dung, đề nghị của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố tại 
Báo cáo thẩm tra số 425/BC-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2020. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám 
sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 14 (bất thường), thông qua ngày 22 tháng 5 
năm 2020./. 

 

 

                                                                                       CHỦ TỊCH 
 

                                                                                      Nguyễn Nho Trung 
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Phụ lục I 
DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

STT Tổ chức đề 
nghị 

Địa điểm 
(phường, xã) 

Tổng diện 
tích dự án 

(m2) 

Diện tích đất dự 
kiến thu hồi đất 

bổ sung 2020 (m2) 
Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

Văn bản thể hiện dự 
án đã được ghi vốn 
hoặc đề xuất trong 

năm kế hoạch 

1 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Tiến, Hòa 
Châu 27.704.00 4.683.00 

 

Quyết định số 50/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2020 

Mở rộng trạm bơm 
phòng mặn An Trạch 
và bố trí tuyến ống 
nước thô về nhà máy 
nước Cầu Đỏ 

Vốn của Chủ đầu tư 

2 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

 Hòa Phong 8.500.00 8.500.00 
Thông báo số 242/TB-VP ngày 
18/9/2015 của Văn phòng 
UBND thành phố 

Tuyến QL 14B cũ đi 
hợp tác xã 2 Hòa 
Phong 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 
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3 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Khương 6.000.00 6.000.00 
Thông báo số 242/TB-VP ngày 
18/9/2015 của Văn phòng 
UBND thành phố 

Nâng cấp, mở rộng 
đường Phú Sơn Tây- 
Phú Sơn 2 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

4 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

 Hòa Khương 7.000.00 7.000.00 
Thông báo số 242/TB-VP ngày 
18/9/2015 của Văn phòng 
UBND thành phố 

Nâng cấp, mở rộng 
đường ĐH4 (Cầu 
Bung-  Bara An 
Trạch) 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

5 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

 Hòa Phước 9.000.00 9.000.00 
Thông báo số 242/TB-VP ngày 
18/9/2015 của Văn phòng 
UBND thành phố 

Nâng cấp, sửa chữa 
mặt đường Quá 
Giáng 2- Nhơn Thọ 1 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 
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6 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Sơn 10.000.00 10.000.00 
Thông báo số 242/TB-VP ngày 
18/9/2015 của Văn phòng 
UBND thành phố 

Nâng cấp, mở rộng 
đường liên thôn 
Xuân Phú- Phú 
Thượng 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

7 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Sơn 11.000.00 11.000.00 
Thông báo số 242/TB-VP ngày 
18/9/2015 của Văn phòng 
UBND thành phố 

Nâng cấp, mở rộng 
đường liên thôn 
Xuân Phú- Phú Hạ 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

8 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Phú 209.023.00 100.000.00 Quyết định số 787/QĐ-UBND 
ngày 07/3/2020 

Vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ 
cao tại xã Hòa Phú 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 
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9 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Khương 288.395.00 100.000.00 Quyết định số 786/QĐ-UBND 
ngày 07/3/2020 

Vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ 
cao tại xã Hòa 
Khương 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

10 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

 Hòa Nhơn 24.892.00 10.000.00 Quyết định số 5475/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2019 

Nâng cấp, cải tạo 
đường nối cầu vượt 
Hải Vân – Túy Loan 
đến đường Thái Lai 
– Diêu Phong 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

11 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Phước, 
Hòa Phong 436.30 436.30 Quyết định số 5024/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 

Kè khẩn cấp khắc 
phục sạt lỡ bờ sông 
Khu vực thôn Giáng 
Nam 2, xã Hòa 
Phước và thôn An 
Tân, xã Hòa Phong 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 
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12 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

 Hòa Khương, 
Hòa Tiến 22.000.00 22.000.00 Quyết định số 4705/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2019 

Kè chống sạt lỡ khẩn 
cấp bờ sông Yên 
(đoạn qua thôn La 
Châu, xã Hòa 
Khương và thôn An 
Trạch và Bắc An, xã 
Hòa Tiến 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

13 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Bắc 10.456.00 10.456.00 Quyết định số 4230/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2019 

Đường vào Khu căn 
cứ hậu cần kỹ thuật 
Hòa Bắc 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

14 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Bắc 6.000.00 6.000.00 
Thông báo số 242/TB-VP ngày 
18/9/2015 của Văn phòng 
UBND thành phố 

Tuyến đường từ nhà 
ông Trương Sơn đi 
ADB5 

Quyết định số 
5680/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của 
UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh 
tế -xã hội, quốc phòng 
- an ninh và dự toán 
thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020 

Tổng 640.406.30 305.075.30       
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Phụ lục II 
DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ,  

ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG BỔ SUNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

         
Trong đó 

` Tổ chức đề nghị Địa điểm 

Tổng 
diện tích 

dự án 
(m2) 

Đất 
trồng lúa 

(m2) 

Đất rừng 
phòng hộ 

(m2) 

Đất rừng 
đặc dụng 

(m2) 

Các loại 
đất khác 

(m2) 

Mục đích sử dụng 

1 UBND huyện 
Hòa Vang 

Hòa Tiến, Hòa 
Châu 27.704.00 2.630.00 

  

  25.074.00 

Mở rộng trạm bơm phòng 
mặn An Trạch và bố trí tuyến 
ống nước thô về nhà máy 
nước Cầu Đỏ 

2 UBND huyện 
Hòa Vang 

Hòa Châu, Hòa 
Tiến, Hòa Phú, 
Hòa Khương, 

Hòa Phong, Hòa 
Nhơn 

4.900.00 100.00     4.800.00 
Cải tạo và phát triển lưới điện 
phân phối huyện Hòa Vang, 
Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (JICA) 

3 UBND huyện 
Hòa Vang Hòa Phong 8.500.00 1.000.00     7.500.00 Tuyến QL 14B cũ đi hợp tác 

xã 2 Hòa Phong 

4 UBND huyện 
Hòa Vang Hòa Khương 6.000.00 1.000.00     5.000.00 Nâng cấp, mở rộng đường 

Phú Sơn Tây- Phú Sơn 2 

5 UBND huyện 
Hòa Vang Hòa Khương 7.000.00 1.000.00     6.000.00 

Nâng cấp, mở rộng đường 
ĐH4 (Cầu Bung-  Bara An 
Trạch) 

6 UBND huyện 
Hòa Vang Hòa Phước 9.000.00 2.000.00     7.000.00 

Nâng cấp, sửa chữa mặt 
đường Quá Giáng 2- Nhơn 
Thọ 1 
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7 UBND huyện 
Hòa Vang Hòa Sơn 10.000.00 2.000.00     8.000.00 

Nâng cấp, mở rộng đường 
liên thôn Xuân Phú- Phú 
Thượng 

8 UBND huyện 
Hòa Vang Hòa Sơn 11.000.00 2.000.00     9.000.00 Nâng cấp, mở rộng đường 

liên thôn Xuân Phú- Phú Hạ 

  Tổng 84.104.00 11.730.00     72.374.00   
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Phu lục I 
THÔNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN DỰ ÁN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự 
án, loại, 
cấp công 

trình 

Tổng mức 
đầu tư 
(đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện  

Một số lưu 
ý trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Trạm trung 
chuyển rác 
thải khu vực 
Sơn Trà (theo 
Tờ trình số 
2849/TTr-
UBND ngày 
04/5/2020) 

- Đầu tư Trạm trung 
chuyển rác thải khu 
vực Sơn Trà nhằm 
phục vụ tập kết và 
trung chuyển rác thải 
cho khu vực quận 
Sơn Trà, tạo giải pháp 
trung chuyển rác thải 
hiệu quả tiến tới đồng 
bộ và hoàn thiện 
mạng lưới thu gom 
rác thải trên toàn địa 
bàn thành phố 

Đầu tư xây dựng 
Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Sơn 
Trà (công suất hoạt 
động 200 tấn rác 
thải/ngày, sử dụng 
công nghệ ép 
ngang) đảm bảo về 
mặt môi trường, khí 
thải, nước thải phát 
sinh không gây ô 
nhiễm môi trường 
khu vực xung quanh 

Dự án nhóm 
B, công 
trình HTKT 
cấp II 

139.166.403.
000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Phường 
Nại Hiên 

Đông, 
Quận 

Sơn Trà, 
thành 

phố Đà 
Nẵng 

  

2 

Đầu tư xây 
dựng Cải tạo 
và bổ sung 
trang thiết bị  
Bệnh viện 
Phụ sản - Nhi 
Đà Nẵng 
(Theo Tờ 
trình số 
2443/TTr-
UBND ngày 
14/4/2020) 

- Cải thiện điều kiện 
cơ sở vật chất và môi 
trường khám, chữa 
bệnh; 
- Sắp xếp, tổ chức lại 
một số chức năng 
trong khối nhà cũ, 
hướng tới đáp ứng 
việc tổ chức phân khu 
chức năng cho bệnh 
viện quy mô 2000 
giường.  

- Cải tạo, nâng cấp 
các khối nhà A, B, 
C, D, E, F hiện trạng 
và nhà cầu nối với 
tổng diện tích sàn 
khoảng 69.862m2. 
- Đầu tư xây dựng 
mới Khối khoa 
Truyền nhiễm với 
quy mô 200 giường. 

Dự án nhóm 
B thuộc lĩnh 
vực y tế, 
công trình 
dân dụng 
cấp I. 
 

790.556.603.
000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2020-
2022 
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  - Trang thiết bị xây 
lắp công trình và 
trang thiết bị y tế 

3 

Đầu tư xây 
dựng Nâng 
cấp Bệnh 
viện Phụ sản - 
Nhi Đà Nẵng 
(theo Tờ trình 
số 2444/TTr-
UBND ngày 
14/4/2020) 
 

- Góp phần đáp ứng 
yêu cầu giải quyết 
tình trạng quá tải của 
bệnh viện hiện nay. 
- Định hướng đầu tư 
hoàn chỉnh bệnh viện 
với quy mô 2000 
giường. 
 

a) Phần xây lắp 
- Tháo dỡ Khối nhà 
chống dịch và liên 
chuyên khoa Mắt – 
Tai mũi họng – 
Răng hàm mặt 01 
tầng hiện trạng để 
xây dựng mới khối 
Trung tâm Kỹ thuật 
và Khám, điều trị 
chất lượng cao 14 
tầng nổi + 02 tầng 
hầm, quy mô 399 
giường bệnh, diện 
tích xây dựng 
2.600m2, tổng diện 
tích sàn xây dựng: 
36.400m2 các tầng 
nổi + 5.200m2 tầng 
hầm.  
- Xây mới Nhà cầu 
nối khối Trung tâm 
Kỹ thuật và Khám, 
điều trị chất lượng 
cao với khối nhà A, 
quy mô 03 tầng, 
diện tích xây dựng 
200m2, tổng diện 
tích sàn xây dựng 
khoảng 600m2. 
b) Phần thiết bị 

Dự án nhóm 
B thuộc lĩnh 
vực y tế, 
công trình 
dân dụng 
cấp II. 
 

788.908.850.
000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2020-
2022 
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- Trang thiết bị xây 
lắp công trình đồng 
bộ: hệ thống thang 
máy; hệ thống điện 
nhẹ; hệ thống điều 
hòa không khí, hệ 
thống khí sạch, khí y 
tế; hệ thống nước 
RO; hệ thống 
PCCC; máy phát 
điện dự phòng; nội 
thất phòng mổ; hệ 
thống vận chuyển 
mẫu bệnh phẩm…    
- Đầu tư bổ sung 
một phần trang thiết 
bị y tế.   
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Phụ lục II 
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư 

Quy mô đầu tư 
điều chỉnh 

Nguyên nhân điều 
chỉnh 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư 
sau khi 

điều 
chỉnh 
(đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án 

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 

hiện dự 
án 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Đường nối 
từ Hòa 
Thọ Tây đi 
Khu dân 
cư  
Phong Bắc 
phường 
Hòa Thọ 
Đông 
(Tờ trình 
số 
1665/TTr-
UBND 
ngày 
19/3/2020) 

- Đầu tư dự án 
Đường nối từ 
Hòa Thọ Tây đi 
Khu dân cư 
Phong Bắc 
phường Hòa 
Thọ Đông 
nhằm giải 
quyết vấn đề 
lưu thông, đi lại 
của người dân 
trong khu vực 
và trên toàn địa 
bàn quận, góp 
phần nâng cao 
đời sống nhân 
dân. Ngoài ra, 
việc đầu tư dự 
án sẽ tạo ra một 
hệ thống đường 
nối từ đường 
QL1A lên 

Quy mô đầu tư, 
tổng mức đầu tư đã 
được HĐND thành 
phố thống nhất tại 
Công văn số 57/HĐ
ND-KTNS ngày 
21/9/2016 V/v 
thông báo ý kiến kết 
luận của Thường 
trực HĐND thành 
phố về dự án Đư
ờng nối từ Hòa Thọ 
Tây đi Khu dân cư 
Phong Bắc phường 
Hòa Thọ Đông và 
được Chủ tịch 
UBND thành phố 
Đà Nẵng phê duyệt 
dự án đầu tư tại 
Quyết định số 
7429/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2016. 

- Điều chỉnh, bổ 
sung theo hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi 
công, dự toán đã 
được Chủ tịch 
UBND thành phố 
phê duyệt tại các 
Quyết định số  
03/QĐ-UBND 
ngày 02/01/2019 và 
Quyết định số 
4374/QĐ-UBND 
ngày 27/9/2019. 
- Điều chỉnh tăng 
chi phí đền bù giải 
tỏa theo Công văn 
số 435/BGPMB-
ĐHDA ngày 
16/10/2019 của Ban 
giải phóng mặt 
bằng quận Cẩm Lệ 
về việc khái toán 

Dự án nhóm 
B, công trình 
giao thông 

cấp IV 

176.760.8
69.000  

Vốn 
Ngân 
sách 

Trung 
ương và 
NSTP,. 
Ngân 
sách 

Trung 
ương 

trong kế 
hoạch 
đầu tư 
công 

trung hạn 
dự kiến 
bố trí 60 
tỷ đồng, 
phần còn 
lại là vốn 
NSTP dự 
kiến bố 

Quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 
phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2016 - 
2020 
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thẳng QL14B, 
hoàn thiện 
mạng lưới giao 
thông, thoát 
nước khu vực, 
cứu nạn cứu hộ 
trong mùa mưa 
bão, góp phần 
thúc đẩy phát 
triển kinh tế, xã 
hội quận Cẩm 
Lệ và khu vực 
phía Tây thành 
phố.  
 

Tuy nhiên trong quá 
trình triển khai thực 
hiện có điều chỉnh, 
bổ sung một số nội 
dung cụ thể như 
sau: 
- Bổ sung đắp đất 
khu đất A1, A2 để 
chống ngập úng cục 
bộ và đảm bảo an 
toàn giao thông, 
đồng thời góp phần 
ổn định mái taluy 
nền đường. 
- Điều chỉnh cống 
thoát nước để phù 
hợp với việc đắp đất 
khu đất A1, A2  
- Bổ sung chi phí 
đền bù giải tỏa theo 
Công văn số 
435/BGPMB-
ĐHDA ngày 
16/10/2019 của Ban 
giải phóng mặt 
bằng quận Cẩm Lệ  

kinh phí đền bù dự 
án Đường nối từ 
Hòa Thọ Tây đi khu 
dân cư Phong Bắc 
phường Hòa Thọ 
Đông. 

trí 
116,76 tỷ 

đồng 

2 

Khu vực 
Cồn Dầu 
tại dự án 
khu đô thị 
sinh thái 
Hòa Xuân 
(theo Tờ 
trình số 

- Đầu tư dự án 
Khu vực Cồn 
Dầu tại dự án 
Khu đô thị sinh 
thái Hòa Xuân 
nhằm mục đích 
tạo quỹ đất để 
hoán đổi về khu 

Quy mô đầu tư, 
tổng mức đầu tư 
theo chủ trương đầu 
tư dự án đã được 
Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng 
quyết định tại Nghị 
Quyết số 210/NQ-

Điều chỉnh các 
hạng mục San nền, 
giao thông, thoát 
nước mưa và thoát 
nước thải, cấp 
nước, cấp điện và 
điện chiếu sáng, 
cảnh quan - cây 

Dự án nhóm 
B, công trình 
Hạ tầng kỹ 

thuật. 

102.727.6
55.000 

Ngân 
sách 
thành 
phố 

 

Quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 
phố Đà 
Nẵng 
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3186/TTr-
UBND 
ngày 
18/5/2020)  

vực gần Nhà 
thờ Cồn Dầu 
đối với các hộ 
giải tỏa tại khu 
vực Cồn Dầu 
thuộc dự án 
Khu đô thị sinh 
thái ven sông 
Hòa Xuân; 
Hoàn thiện và 
khớp nối đồng 
bộ hạ tầng kỹ 
thuật với toàn 
bộ khu vực; 
Tạo cảnh quan, 
công viên cây 
xanh đối với 
khu vực quanh 
nhà thờ Cồn 
Dầu. Hội đồng 
nhân dân thành 
phố Đà Nẵng 
đã quyết định 
chủ trương đầu 
tư dự án tại 
Nghị quyết số 
210/NQ-
HĐND ngày 
19/12/2018, 
Chủ tịch 
UBND thành 
phố đã phê 
duyệt dự án đầu 
tư xây dựng tại 

HĐND ngày 
19/12/2018 và Chủ 
tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng phê 
duyệt dự án đầu tư 
tại Quyết định số 
5006/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2019. 
Tuy nhiên, trong 
quá trình triển khai 
dự án đầu tư xây 
dựng công trình, 
trong đó có điều 
chỉnh các nội dung: 
- Điều chỉnh mở 
rộng tuyến đường 
Nhánh 3 từ 7,5m 
lên thành 10,5m từ 
Nút T13 đến nút 
T10; 
- Điều chỉnh thay 
đổi hệ thống thu 
nước thải mương 
thoát nước thải 
B350 sau nhà thành 
ống D250 UPVC, 
D315 UPVC; 
- Bổ sung khối 
lượng xử lý nền đất 
yếu theo Báo cáo 
kết quả khảo sát địa 
chất công trình đề 
xuất của Ban 
QLDA ĐTXD Hạ 

xanh theo quy 
hoạch chi tiết điều 
chỉnh được Chủ 
tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng phê 
duyệt tại các Quyết 
định số 190/QĐ-
UBND ngày 
10/01/2019, Quyết 
định số 1995/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2019, Quyết 
định số 1305/QĐ-
UBND ngày 
13/4/2020 
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Quyết định số 
5006/QĐ-
UBND ngày 
31/10/2019 

tầng và Phát triển 
đô thị tại Tờ trình số 
884/TTr-
BHTPTĐT ngày 
13/4/2020; 
- Bổ sung ghế đá 
granit nguyên khối, 
KT 400x400x1200 
cho phù hợp cảnh 
quan khu vực công 
viên Nhà thờ Cồn 
Dầu 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG) 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

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

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 2445/TTr-UBND 
ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự 
án Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang - Khu C5b, khu E, 
khu F; Báo cáo thẩm tra số 425/BC-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Đô 
thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thống nhất để Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương 

đầu tư đối với dự án Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang - 
Khu C5b, khu E, khu F. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết 

này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, 
lưu ý một số nội dung, đề nghị của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố tại 
Báo cáo thẩm tra số 425/BC-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2020. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám 
sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt. 

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

Số:296/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 14 (bất thường), thông qua ngày 22 tháng 5 
năm 2020./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 297/NQ-HĐND 

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

 
 Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung  

thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế- xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 
dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quy chuẩn 01:2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 
04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 2926/TTr-UBND 
ngày 05 tháng 5 năm 2020 về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo thẩm của Ban 
Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;  ý kiến thảo luận của các đại biểu 
HĐND thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thống nhất thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành 
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phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Tờ trình số 2926/TTr-
UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  

(Kèm theo thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý đã được Ban Đô thị 
HĐND thành phố thẩm tra) 

Điều 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến thẩm tra của 
Ban Đô thị tại báo cáo số 425/BC-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2020 và ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; hoàn chỉnh đầy 
đủ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, trong đó cần lưu 
ý một số nội dung sau: 
        1. Các nội dung điều chỉnh phải đảm bảo đúng phạm vi, nguyên tắc, các chỉ 
tiêu, quy chuẩn, ý kiến cộng đồng, tổ chức theo đúng quy định. 
        2. Đảm bảo các giải pháp nguồn lực thực hiện gắn với thời kỳ ổn định ngân 
sách giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công trung hạn 2021-2025. Xác định lĩnh 
vực và chương trình ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn. 

3. Thống nhát đồng bộ giữa thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý. 
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục giám sát, 

phản biện xã hội đối với Đồ án và quá trình triển khai thực hiện. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, 

kỳ họp thứ 14 (bất thường) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 
2020./. 

 

 
 
 

 
 

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

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

Số:298/NQ-HĐND 
 
 

Đà Nẵng, ngày  22 tháng 5 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn  

thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát 
 
 
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG) 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Xét Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về tình hình phòng, chống, khắc phục dịch bệnh Covid-19 và 
những giải pháp, định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian đến, 
Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận 
của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình 

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự 
đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên dịch bệnh Covid-19 trên 
cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến nay cơ bản được kiểm 
soát và đẩy lùi, được nhân dân, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Cùng với việc 
tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 
đặt ra hiện nay là tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khôi phục 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 
việc làm, ổn định đời sống nhân dân, tranh thủ nắm bắt những thời cơ mới nhằm 
sớm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội 
năm 2020 đã đề ra. Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp đã quyết nghị tại các kỳ 
họp trước, Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, 
giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời 
gian đến, cụ thể như sau: 
  1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kịp 
thời, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh; tháo gỡ khó khăn, khôi phục 
hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương chung 
của Trung ương và Thành ủy. Khẩn trương xây dựng các kịch bản sớm khôi phục 
nền kinh tế thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đánh giá đầy đủ 
tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với các ngành, lĩnh vực; xác định 



50 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 10-6-2020  

những thời cơ mới, động lực mới cho tăng trưởng, làm cơ sở đẩy mạnh tái cơ cấu 
lại nền kinh tế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính: (1) Đẩy mạnh thu hút đầu 
tư trong và ngoài nước; (2) Hỗ trợ khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
doanh và xuất khẩu; (3) Quảng bá và kích cầu du lịch, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa; 
(4) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. 
          2. Chủ động triển khai ngay các giải pháp tổ chức thực hiện sau khi Quốc 
hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; tập trung hoàn chỉnh 
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng 
đề ra.  

3. Tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm tiếp tục đẩy 
mạnh thu hút đầu tư”, trong đó chú trọng triển khai kế hoạch tổ chức thành công 
Diễn đàn đầu tư năm 2020. Ưu tiên nguồn lực, sớm hoàn chỉnh hạ tầng khu công 
nghệ cao (phần mở rộng), khu phụ trợ khu công nghiệp công nghệ cao, khởi 
công khu công viên phần mềm 2. Đẩy nhanh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư vào các 
khu công nghiệp mới (Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Cầm giai đoạn 2) trong quý 
III/2020; hoàn thành cụm công nghiệp Hòa Cầm trong năm 2020; hoàn thành 
các cụm công nghiệp còn lại (Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc) theo 
tiến độ đã cam kết. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, chủ động chuẩn bị tốt 
các điều kiện cần thiết, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến để đón bắt thời cơ, thu 
hút các dòng vốn đầu tư chuyển dịch đến Việt Nam từ các công ty đa quốc gia, 
tập đoàn lớn, đặc biệt trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghệ 
thông tin. 

4. Rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, khởi công các dự án 
có quy mô lớn trên địa bàn, nhất là các dự án xúc tiến tại Tọa đàm mùa xuân 
năm 2019, diễn đàn đầu tư năm 2020; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quản 
lý đất đai nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư từ xã hội. Tập trung triển khai kịp 
thời, có hiệu quả, minh bạch các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chính 
sách miễn, giảm, giản thuế, phí, lãi suất ngân hàng, tiếp cận đất đai, thủ tục hải 
quan, hỗ trợ tiếp cận thị trường… theo đúng hướng dẫn của Trung ương để giúp 
doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua được thời kỳ khó khăn, phục hồi sản xuất 
kinh doanh. Thực hiện tổng rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện, đảm bảo 
chính sách đi vào thực chất, báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp giữa năm 
2020.  

5. Tập trung phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 
Nam”; huy động và ưu tiên nguồn lực để triển khai ngay các giải pháp kích cầu, 
thu hút khách du lịch (trước mắt ưu tiên thu hút thị trường khách du lịch nội địa). 
Phục hồi các chuỗi cung ứng dịch vụ, tạo liên kết giữa các khối doanh nghiệp 
dịch vụ để gia tăng các tiện ích, tạo sự hài lòng cho du khách. Xây dựng kịch 
bản và chuẩn bị chu đáo điều kiện để triển khai thu hút thị trường khách quốc tế 
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ngay khi được phép mở cửa đón khách quốc tế trở lại. Sớm hoàn thiện, ban hành 
cơ chế, chính sách phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế đêm. Đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai nhằm sớm đưa 
các dự án, công trình hình thành điểm đến du lịch vào hoạt động (công viên 02 
đầu cầu gắn với cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, khu phố du lịch 24/7 An Thượng, 
chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng…). Nghiên cứu tổ chức các chương trình 
khuyến mại kích cầu mua sắm, các sự kiện Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Triển 
khai các chương trình hội chợ triển lãm, kết nối giao thương; đẩy mạnh các hoạt 
động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu, 
sản phẩm, dịch vụ.  

Thực hiện chính sách miễn phí tham quan tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn, 
Bảo tàng điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Xem 
xét có chính sách hỗ trợ, miễn giảm tiền sử dụng mặt bằng, dịch vụ, khuyến 
khích phục hồi hoạt động kinh doanh đối với các hộ tiểu thương tại các chợ bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công theo Kế 
hoạch đề ra. Xử lý quyết liệt các vướng mắc trong thủ tục đầu tư công, trong 
công tác giải tỏa đền bù, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 
(bao gồm các nguồn vốn từ năm trước chuyển sang).  

Triển khai thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, rà soát, cắt giảm 
các nhiệm vụ chi chưa cần thiết; tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; 
giảm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát, học 
tập ở trong nước và nước ngoài; không bổ sung ngoài dự toán trừ nhiệm vụ 
phòng chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ có tính cấp bách không thể trì hoãn 
phát sinh đột xuất. 

7. Triển khai kịp thời thực hiện gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp theo quy định của Chỉnh phủ về chính sách đặc thù của thành phố, bảo 
đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chống thất thoát, trục lợi chính sách. 
Thực hiện có hiệu quả Đề án thông tin thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - 
cầu lao động. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

8. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 
trong thi hành công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, cắt 
giảm các thủ tục hồ sơ không cần thiết; cải thiện các chỉ số gia nhập thị trường, 
tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, tính minh bạch... nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường các biện pháp, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, nghiên cứu đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh trên các 
lĩnh vực quản lý nhà nước, kinh tế và đời sống xã hội. 

9. Chủ động phối hợp, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND 
thành phố tại Kỳ họp giữa năm 2020. Trong đó chú trọng nghiên cứu, đề xuất 
điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; điều chỉnh dự toán và phương 
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án phân bổ ngân sách năm 2020, xử lý bù đắp các khoản hụt thu ngân sách phù 
hợp với với tình hình thực tiễn trên tinh thần chủ động ứng phó và có các giải 
pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục 
tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo khoa học, hiệu quả, 
phù hợp với nguồn lực dự kiến tại Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm (2021-
2023); 05 năm (2021-2025) trình HĐND thành phố cho ý kiến, quyết định theo 
đúng quy định. 

II. VỀ CÁC TỜ TRÌNH TẠI KỲ HỌP 
HĐND thanh phố thống nhất thông qua Tờ trình số 3022/TTr-UBND ngày 

11 tháng 5 năm 2020 và Tờ trình số 3198/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 
của UBND thành phố đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù của thành phố 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

III. 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 14 (bất thường) thông qua và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 
5 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Nho Trung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Đà Nẵng, ngày  07 tháng  5  năm 2020 
 
 

CHỈ THỊ  
Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

5 năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng 
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 
142/2016/QH13 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và 
Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-
2020, trong bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, 
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng 
nói riêng, các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã nỗ lực và đạt 
được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống 
nhân dân. 

Trong giai đoạn tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường 
trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều 
thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại 
dịch Covid-19. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là rất nặng nề. Để 
tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, tạo tiền 
đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố 
yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan triển khai xây 
dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời tiến hành xây 
dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021-2025 để phê duyệt, triển khai thực hiện ngay khi kế hoạch 5 năm được cấp có 
thẩm quyền thông qua. 

 

Phần 1 
NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI 5 NĂM 2021-2025 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các 
năm 2016-2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020, các sở, ban, ngành, UBND các quận 
huyện đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-
2020 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý; trong đó, cần 
bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng 
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bộ thành phố lần thứ XXI và Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đánh giá đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt 
được (đặc biệt nêu rõ được các thành tựu nổi bật của giai đoạn 2016-2020), các yếu kém, 
khó khăn, hạn chế, nguyên nhân (về thể chế, tổ chức thực thi thể chế...), trách nhiệm và 
bài học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục (nhất là các biện pháp về hoàn thiện thể 
chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi thể chế) cho giai đoạn tới, trong đó có đánh 
giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19. Các nội dung cần tập 
trung đánh giá bao gồm: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đánh giá theo các nhiệm vụ được 
giao tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Nghị quyết của HĐND 
thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đặc biệt báo cáo đầy 
đủ việc thực hiện các chỉ tiêu đã được giao và các chỉ tiêu liên quan tại Phụ lục 1 đính 
kèm. 

2. Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách tái cơ cấu kinh tế thành phố gắn 
với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh theo từng ngành, 
lĩnh vực và địa phương. Trong đó tập trung: 
  a) Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế. 

b) Thực hiện cơ cấu lại của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; khả năng cạnh 
tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực; việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, 
nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước,... 

c) Thực hiện cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm, gồm: đầu tư công; các tổ chức 
tín dụng; doanh nghiệp nhà nước; ngân sách nhà nước; khu vực công; đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

d) Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh 
doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; môi trường kinh doanh mới dựa trên ứng dụng 
công nghệ số; năng lực sản xuất mới tăng thêm trong giai đoạn 2016-2020. 

3. Tình hình và kết quả thực hiện 03 đột phá lớn của thành phố về phát triển kinh 
tế - xã hội: (1) Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung 
thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; (2) Đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô 
thị, xây dựng thành phố môi trường; (3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú 
trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt 
cần phân tích sâu sắc các nguyên nhân khách quan và chủ quan của các hạn chế, yếu 
kém trong triển khai thực hiện các đột phá. 

4. Tình hình và kết quả thực hiện các cân đối tài chính, tiền tệ; thu chi ngân sách 
nhà nước; quản lý nợ công, nợ Chính quyền địa phương; xuất nhập khẩu; năng lượng, 
đặc biệt là điện,... Tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, như: 
vốn ngân sách nhà nước; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn tín dụng đầu tư phát triển của 
nhà nước; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; vốn từ khu vực dân cư; vốn đầu tư 
từ khu vực tư nhân; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn huy động khác. 
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5. Tình hình và kết quả về phát triển, đổi mới giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ; thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 
như: công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; chăm sóc 
người có công; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tình trạng già hóa dân số; nâng cao thu nhập, xóa đói 
giảm nghèo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; công 
tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; tạo việc làm; thông tin, văn hóa; thể dục thể thao; thực hiện các quyền của 
trẻ em, phát triển thanh niên, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; thực 
hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; phòng, chống tệ nạn xã hội, nạn tin giả; 
phòng, chống cháy nổ;... Tập trung đánh giá, phân tích việc thực hiện các mục tiêu 
thuộc Chương trình “thành phố 5 không, 3 có”, Chương trình “thành phố 4 an”. 

6. Tình hình và kết quả thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị và phát 
triển vùng, liên kết vùng; kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh 
trật tự, an toàn xã hội; thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới. 

7. Tình hình và kết quả thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 
phó với biến đổi khí hậu; triển khai và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”; ngăn ngừa và xử 
lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt tình hình khai thác cát sỏi trái phép, xử lý 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tình hình hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn, 
nước biển dâng, tình trạng ô nhiễm môi trường và ngập úng… 

8. Tình hình thực hiện nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ 
quyền biển đảo; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; trật tự đô thị, công 
tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý…; các kết quả về công tác đối ngoại và hội 
nhập quốc tế. 

9. Tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực 
hiện xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp 
và tinh gọn bộ máy; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí;... 

10. Kết quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 
năm 2016-2020 trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương. 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 được xây dựng trong bối 
cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường như cạnh tranh chiến 
lược, chiến tranh thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, thị trường, công nghệ, 
nhân lực chất lượng cao giữa các nước ngày càng quyết liệt; tăng trưởng kinh tế thế 
giới có khả năng chậm hơn giai đoạn trước; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp 
tục tác động mạnh mẽ và rộng rãi đến mọi mặt của đời sống; các thách thức an ninh 
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phi truyền thống, đặc biệt là biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và 
cường độ; dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19... Trong nước, 
thế và lực của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô 
và sức cạnh tranh; tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; niềm tin của 
cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên,... tuy nhiên, trong giai đoạn 
2021-2025 kinh tế cả nước sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ những 
yếu kém nội tại của nền kinh tế chưa và chậm được khắc phục cũng như các vấn đề xã 
hội - môi trường… ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Trong bối cảnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị 
liên quan nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, bao 
gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong 
nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội. 

2. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025: 
mục tiêu hướng đến năm 2025 của các sở, ban, ngành và địa phương. 

3. Mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn, trong đó: phấn đấu tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021-2025 tăng 9-10%; một số chỉ tiêu cơ bản tại 
Phụ lục số 1 đính kèm và đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản của sở, ban, ngành và địa 
phương cho giai đoạn 2021-2025. 

4. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu 
a) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của 
nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, hình thành các 
doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn cầu; cải thiện môi trường kinh 
doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị khu vực và toàn cầu; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng 
trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh; mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng 
hóa đối tác, nguồn hàng. 

b) Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như giao thông vận tải, cảng biển, 
năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, đô thị, nông nghiệp,...; phát triển đô thị 
phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển 
nhà ở quốc gia; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. 

c) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền 
kinh tế; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế để phát triển 
các mô hình kinh tế mới có ứng dụng công nghệ số. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công 
trình trọng điểm. 

d) Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh 
đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chú trọng đào 
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tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh 
nghiệp trong đào tạo. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. 

đ) Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, thực hiện 
tiến bộ, công bằng xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện 
chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. 
Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo. Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông. 

e) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục 
tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

g) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; phòng, chống tham nhũng; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

h) Tiếp tục cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động 
hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính. Thúc 
đẩy chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh 
tế số và xã hội số. 

i) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền biển đảo; giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. 

k) Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố 
môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển thành phố. 

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, các sở, ban, 
ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan cụ thể hóa các kế hoạch, chương 
trình hoạt động để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021-2025. 

 

Phần 2 
YÊU CẦU VÀ KINH PHÍ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

I. YÊU CẦU 
1. Đối với đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 
a) Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành 
phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và các văn bản có liên quan của 
Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn thành phố. 
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b) Bảo đảm tính khách quan, trung thực, sát, đúng thực tiễn và có sự so sánh với 
kết quả thực hiện của giai đoạn 2016-2020. Số liệu đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 sử dụng theo số liệu đánh giá lại, 
điều chỉnh quy mô kinh tế. 

c) Huy động, phát huy được sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các quận, 
huyện; sự tham gia, góp ý của các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các đoàn thể, 
các hiệp hội, cộng đồng dân cư, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các 
chuyên gia trong, ngoài nước để bảo đảm nâng cao chất lượng báo cáo. 

2. Đối với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 
a) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phải bám sát các nghị 

quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; các nghị quyết của 
Đảng bộ, HĐND thành phố và phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phải phù hợp với quy 
hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và các quy hoạch có liên quan theo quy 
định của pháp luật về quy hoạch, chiến lược và kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - 
xã hội của cả nước; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của thành phố và bảo 
đảm tính kết nối vùng, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; cần bám sát những dự 
báo, đánh giá tình hình và bối cảnh trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới; đảm bảo 
sự kế thừa những thành quả của kế hoạch 5 năm 2016-2020, có sự đổi mới và tiếp thu, 
tiếp cận trình độ phát triển tiên tiến của khu vực và thế giới cũng như bảo đảm khắc 
phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2016-2020. 

c) Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách trong Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phải bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân 
đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cần phân tích, đánh giá, lựa chọn 
và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ 
giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025; bảo đảm lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kế hoạch được xây dựng phải phù hợp với khả năng 
thực hiện của các ngành, các cấp, các địa phương. 

Các mục tiêu, chỉ tiêu được tính toán, dự báo dựa trên số liệu giai đoạn 2016-
2020 được đánh giá lại, điều chỉnh quy mô kinh tế. 

d) Việc xây dựng giải pháp tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp. 

đ) Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình xây dựng Kế hoạch. 
II. KINH PHÍ 
Kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và 

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-
2025 do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và 
huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm xây dựng kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021-2025 có chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. 



 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 10-6-2020 59 

 
 
 
 

Phần 3 
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA UBND THÀNH PHỐ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
- XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 

 

1. Đánh giá đầy đủ, chính xác việc thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định của 
UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-
CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Quyết định của UBND thành phố 
về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. 
  2. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà 
Nẵng, xây dựng Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng và đề xuất những nhiệm 
vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước. 

 

Phần 4 
PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 

 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng và 
Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2021-2025, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021-2025; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của UBND thành phố 
nhiệm kỳ 2016-2021, Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành 
động số 06-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và xây dựng Chương 
trình hành động của UBND thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021-2025 trong tháng 5 năm 2020. 

b) Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị liên 
quan tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng cho 5 năm 2021-2025 và tổng hợp 
các cân đối lớn. Đối với chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), sử dụng số liệu 
chính thức do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố cho từng năm từ năm 2016 đến 
năm 2019; phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê thành phố rà soát, dự báo năm 2020 
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và ước thực hiện cả giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó để xây dựng chỉ tiêu này cho 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức 
làm việc với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện về Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

d) Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan, bao gồm các cơ quan nghiên 
cứu, các trường đại học, các tổ chức phi Chính phủ, cộng đồng dân cư, nhất là các nhà 
đầu tư, doanh nghiệp và các nhà tài trợ, các chuyên gia trong và ngoài nước,... về dự 
thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 nhằm tạo sự đồng thuận 
cao, trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

đ) Tổng hợp và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 
thành phố Đà Nẵng và Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình Ban Thường vụ thành ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Trung ương theo đúng tiến độ. Trong 
đó lưu ý: 

- Xây dựng và báo cáo UBND thành phố Đề cương Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng trong tháng 5 năm 2020. 

- Trình UBND thành phố dự thảo lần 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021-2025 thành phố Đà Nẵng và Chương trình hành động của UBND thành phố 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 báo cáo Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư trước ngày 31 tháng 7 năm 2020. 

- Hoàn thiện lần 2 dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 
thành phố Đà Nẵng và Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình UBND thành phố xin ý kiến 
Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 8 năm 2020 để chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng 
bộ thành phố lần thứ XXII. 

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành 
phố, cập nhật báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và tổng hợp ý 
kiến góp ý tại các buổi Hội thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên 
quan hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Đà 
Nẵng và Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo UBND thành phố trình Ban Chấp hành Đảng 
bộ thành phố phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Hội đồng nhân dân 
thành phố kỳ họp cuối năm 2020 thông qua. 

2. Sở Tài chính 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các các sở, ban, ngành 

và UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. 
Tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí dự toán ngân sách hằng năm cho các sở, 
ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 bảo đảm nâng cao chất lượng các báo cáo 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
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b) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cân đối lớn về tài chính, ngân 
sách nhà nước. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan 
a) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, bao gồm đánh giá tình 
hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đánh giá tình hình thực hiện và xây 
dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021-2025 trong tháng 5 năm 2020. 

b) Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương 
trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thuộc 
ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, định hướng phát 
triển của thành phố và của ngành mình, cấp mình theo các nội dung và yêu cầu nói trên 
trình cấp có thẩm quyền, báo cáo các cơ quan cấp trên, các cơ quan thành phố theo tiến 
độ quy định, trong đó: hoàn thành lần 1 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố trước ngày 20 tháng 6 năm 2020; tiếp 
tục hoàn thiện lần 2 và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 
hội, HĐND và UBND thành phố trước ngày 25 tháng 7 năm 2020. 

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, UBND các quận, 
huyện và đơn vị có liên quan xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, 
lĩnh vực phụ trách và của cơ quan, đơn vị mình. 

d) Bố trí đủ kinh phí để thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2021-2025 bảo đảm yêu cầu đề ra. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện tốt Chỉ thị này./. 
 

                                                                   CHỦ TỊCH 
                                                                    Huỳnh Đức Thơ 
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