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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:305/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 
  

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông  

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 15 

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

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

về khuyến nông; 
Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động 
khuyến nông; 

Xét Tờ trình số 4125/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 
nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ 
nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 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. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-83-2018-nd-cp-hoat-dong-khuyen-nong-382798.aspx
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3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu nêu trên được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế đó. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020./. 

 

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 

 
 
 
 

 



 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020 6 

PHỤ LỤC 
QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 305/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

   

STT NỘI DUNG CHI MỨC CHI 

I BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO   

1 Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, 
đào tạo, tập huấn 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 
của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình 
đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục 
nghề nghiệp 

2 

Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng 
viên, trợ giảng; chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng 
viên, trợ giảng; chi thù lao hướng dẫn viên tham quan, thực 
hành thao tác kỹ thuật 

Thực hiện theo các quy định tại: 
- Nghị quyết 241/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố 
quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
- Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 
quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

3 

Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học 
(không bao gồm tài liệu tham khảo); giải khát giữa giờ; tổ 
chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có); thuê hội 
trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có); vật tư 
thực hành lớp học; thuê phiên dịch và biên dịch (nếu có); 
chi tổ chức khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, chi tiền 
thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm); 
chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin 
liên lạc, văn phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe và các 
Khoản chi trực tiếp khác) 

Mức chi thực hiện theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp theo các quy 
định liên quan. 
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4 
Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, nơi ở, tài liệu học trong thời 
gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập 
khuyến nông 

  

4.1 
Đối với đối tượng chuyển giao công nghệ theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ 

  

a Đối tượng chuyển giao công nghệ hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước    

- Chi phí tài liệu học (không bao gồm tài liệu tham khảo) Hỗ trợ tối đa 100%  

- Chỗ ở cho học viên 

- Đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ ở cho các học viên được hỗ trợ chi phí 
dịch vụ: Chi phí điện, nước, chi phí khác (nếu có) 
- Thuê chỗ ở: Hỗ trợ 100% chi phí theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 

b Đối tượng chuyển giao công nghệ không hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước   

- Chi phí tài liệu học (không bao gồm tài liệu tham khảo) Hỗ trợ tối đa 100%  

- Chi phí tiền ăn Hỗ trợ 100% chi phí theo quy định tại tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị 
quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 

- Tiền đi lại nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở 
lên 200.000 đồng/người/khóa học 

- Tiền đi lại đối với người khuyết tật theo quy định hiện hành 
nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5km trở lên 300.000 đồng/người/khóa học 

- Chỗ ở cho học viên 

- Đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ ở cho các học viên được hỗ trợ chi phí 
dịch vụ: Chi phí điện, nước, chi phí khác (nếu có) 
- Thuê chỗ ở: Hỗ trợ 100% chi phí theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 



 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020 8 

4.2 
Đối với đối tượng nhận chuyển giao công nghệ theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ: 

  

a Người nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ 
nghèo   

- Chi phí tài liệu học (không bao gồm tài liệu tham khảo) Hỗ trợ 100%  

- Chi phí tiền ăn Hỗ trợ tối đa 100% theo mức quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị 
quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 

- Tiền đi lại nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở 
lên 200.000 đồng/người/khóa học 

- Tiền đi lại đối với người khuyết tật theo quy định hiện hành 
nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5km trở lên 300.000 đồng/người/khóa học 

- Chỗ ở cho học viên 

- Đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ ở cho các học viên được hỗ trợ chi phí 
dịch vụ: Chi phí điện, nước, chi phí khác (nếu có) 
- Thuê chỗ ở: Hỗ trợ 100% chi phí theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 

b 
Người nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, tổ viên tổ 
hợp tác, thành viên hợp tác xã và các cá nhân khác hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp  

  

- Chi phí tài liệu học (không bao gồm tài liệu tham khảo) Hỗ trợ 100%  

- Chi phí tiền ăn, đi lại  
Tối đa không quá 50% mức quy định đối với đối tượng nhận chuyển giao 
công nghệ là người nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo 
nêu trên 
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- Chỗ ở cho học viên 

- Đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ ở cho các học viên được hỗ trợ chi phí 
dịch vụ: Chi phí điện, nước, chi phí khác (nếu có) 
- Thuê chỗ ở: Hỗ trợ 50% chi phí theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 

c Doanh nghiệp vừa và nhỏ trực tiếp hoạt động trong các lĩnh 
vực khuyến nông   

- Chi phí tài liệu học (không bao gồm tài liệu tham khảo) Hỗ trợ 50% chi phí 

5 Chi khảo sát, học tập trong và ngoài nước   

a Trong nước Theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của 
HĐND thành phố 

  Riêng tiền ăn Theo quy định tại Khoản 4, Mục I Phụ lục này 

b Ngoài nước 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 
năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công 
chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước 
đảm bảo kinh phí 

II THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN   

1 
Tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng; xuất 
bản tạp chí, tài liệu và các loại ấn phẩm khuyến nông; bản 
tin, trang thông tin điện tử khuyến nông 

  

a Cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng thực 
hiện 

Mức chi thực hiện theo hình thức hợp đồng  theo phương thức đấu thầu, 
trường hợp đặt hàng giao nhiệm vụ thực hiện theo đơn giá được cấp thẩm 
quyền phê duyệt 
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b 

Chi nhuận bút cho tác phẩm (tin, bài, ảnh, thơ, clip, ...) 
đăng trên Bản tin khuyến nông, trang thông tin điện tử 
khuyến nông, tài liệu tuyên truyền khuyến nông và tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Thực hiện theo các quy định sau: 
- Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 111/6/2002 của Chính phủ về chế độ 
nhuận bút,  
- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về chế độ 
nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, 
- Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 
nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu 
và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 
- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về ban hành quy định 
về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng, trang thông tin điện tử và 
hệ thống đài truyền thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng 

2 Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, tham quan học tập Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị quyết số 95/2017/NQ-
HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 

  Riêng mức chi chủ tọa và ban cố vấn, báo cáo viên, bồi 
dưỡng viết báo cáo diễn đàn, tọa đàm, hội thảo 

Được vận dụng mức chi quy định tại Điều 5 Quyết định số 17/2016/QĐ-
UBND ngày 01/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành 
Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và 
Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3 Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết khuyến nông, Hội nghị 
giao ban khuyến nông vùng 

Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị quyết số 95/2017/NQ-
HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 

4 Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng nông nghiệp Việt Nam cấp 
khu vực, cấp quốc gia   

  

Chi phí thuê gian hàng (trên cơ sở giá đấu thầu, trường hợp 
không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt); chi thông tin tuyên truyền hội chợ, chi 
hoạt động của Ban tổ chức 

Hỗ trợ tối đa 100% 
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5 Tổ chức hội thi, tuyên truyền,vận động về các hoạt động 
khuyến nông 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 
của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện 
Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 
2015, định hướng đến năm 2020 và Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-
BTC-BLĐTBXH ngày 114/3/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề 
các cấp 

6 Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng và 
quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-
BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan nhà nước. 

III XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH   

1 Chi hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư thiết yếu 
Thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 29 Nghị định 
số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

a 
Mô hình trình diễn ở hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của 
thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có 
thẩm quyền 

Hỗ trợ tối đa 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô 
hình 

b Mô hình trình diễn ở địa bàn đồng bằng Hỗ trợ tối đa 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô 
hình 

2 Chi tập huấn kỹ thuật, sơ kết, tổng kết mô hình   

a Chi tài liệu, văn phòng phẩm, vật tư thực hành, thuê hội 
trường, trang thiết bị phục vụ, xăng xe, thuê xe 

Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành và hợp đồng với nhà cung cấp 
được lựa chọn 

b Chi hỗ trợ tiền ăn Thực hiện theo quy định tại điểm 1.4, Khoản 1 Phụ lục này 

c Chi hỗ trợ tiền nước uống Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị quyết số 95/2017/NQ-
HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố 
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d Chi bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (đã bao gồm biên 
soạn tài liệu) 

Theo quy định tại Nghị quyết 241/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của 
HĐND thành phố 

3.3 Chi thông tin tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tham quan 
học tập nhân rộng mô hình Thực hiện theo quy định tại Mục I và II Phụ lục này 

3.4 Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình trình diễn Bằng mức lương cơ sở/22 ngày nhân (x) số ngày thực tế thuê 

IV TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG   

1 Đối với tư vấn thông qua đào tạo, tập huấn, diễn đàn, tọa 
đàm Thực hiện theo quy định tại Mục I Phụ lục này 

2 Đối với tư vấn thông qua các phương tiện truyền thông, 
diễn đàn, tọa đàm Thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục này 

3 Đối với tư vấn trực tiếp, tư vấn và dịch vụ thông qua thỏa 
thuận, hợp đồng 

Mức chi thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng căn cứ quy định pháp luật liên 
quan 

V HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHUYẾN NÔNG   

1 Hợp tác quốc tế về khuyến nông, chuyển giao công nghệ 
trong nông nghiệp 

Thực hiện theo quy định hiện hành, theo các hiệp định, nghị định thư hoặc 
thỏa thuận, hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong 
nước với các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

2 Đón tiếp các đoàn khách nước ngoài vào làm việc 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 240/2019/NQ-HĐND ngày 
11/7/2019 của HĐND thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài 
vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và 
tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  do  

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực  y tế 
 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1715/TTr-SYT ngày 25 tháng 
5 năm 2020.  

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

ban hành trong lĩnh vực y tế gồm: 

         1.Quyết định số 5676/1988/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1988 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân 
nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 

2. Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND 
thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-
CTr/TU ngày 14/11/2005  của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 346-NQ/TW 
ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân trong tình hình mới. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  22 tháng  6  năm 2020. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và Ủy ban 

nhân dân thành phố  Đà Nẵng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các  tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số:16/2020/QĐ-UBND 

 
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2020 
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                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                         CHỦ TỊCH 

                                                                         Huỳnh Đức Thơ 
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          UỶ BAN NHÂN DÂN 
         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
  
        Số: 17 /2020/QĐ-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
          Đà Nẵng, ngày  20  tháng  6  năm 2020 

   

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 
ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND 

thành phố Đà Nẵng  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 290/TTr-STNMT 

ngày 15/5/2020 và ý kiến thống nhất của các Thành viên ủy ban tại cuộc họp Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng thường kỳ ngày 10/6/2020 (Thông báo số 288/TB-VP 
ngày 17/6/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi 
đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 
ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban 
nhân dân thành phố, như sau: 

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: 
“Điều 3. Căn cứ thực hiện việc thu hồi đất 
2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt.”  

2. Điều 5 được sửa đổi như sau: 
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“Điều 5. Giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định 
cư 

Tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (sau 
đây gọi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường) là: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
của quận, huyện; Chủ đầu tư điều hành dự án hoặc các đơn vị được giao nhiệm vụ thực 
hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.” 

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 6. Kế hoạch thu hồi đất 
1. Kế hoạch thu hồi đất và phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất 
Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện được Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường các quận, huyện chủ trì phối 
hợp với cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư tổng hợp hồ sơ, xây dựng 
Kế hoạch thu hồi đất gửi cơ quan tài nguyên và môi trường kiểm tra. Trong thời gian 
03 (ba) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), cơ quan tài nguyên và môi 
trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo 
sát, đo đạc, kiểm đếm. 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố 
phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất tổ chức, cơ sở tôn giáo, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích cấp 
xã và trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện tham mưu, trình Uỷ ban nhân 
dân quận, huyện phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.  

c) Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra 
khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc. 

d) Trường hợp khu vực thu hồi đất được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền 
cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thu hồi đất thì Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận, huyện tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt Kế hoạch 
thu hồi đất. 

2. Hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất 
Hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất gồm: 
a) Tờ trình kèm theo dự thảo Kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm với các nội dung sau: 
- Lý do thu hồi đất;  



17 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020  

- Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy 
hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp 
thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất; 

- Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 
- Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư; 
- Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
b) Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu 

đất thu hồi để thực hiện dự án đã có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
phê duyệt. 

3. Trường hợp dự án có sử dụng đất rừng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
phải thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi rừng, chuyển mục đích sử 
dụng theo đúng quy định của pháp luật lâm nghiệp song song với thủ tục thu hồi đất 
theo quy định của pháp luật đất đai.” 

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 7. Thông báo thu hồi đất 
1. Thông báo thu hồi đất 
a) Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tại các quận, huyện 
có trách nhiệm nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm tra và trình Ủy 
ban nhân dân cùng cấp ký Thông báo thu hồi đất. 

b) Trước khi có Quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày đối 
với đất nông nghiệp và 180 (một trăm tám mươi) ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. 
Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm: 

 - Lý do thu hồi đất;  
- Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy 

hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp 
thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất; 

- Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 
- Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư. 
c) Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với 

tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường triển khai thực hiện thông báo thu hồi đất; gửi thông 
báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu 
vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết thông 
báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân 
cư nơi có đất thu hồi. 
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d) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại tiết b điểm 1 khoản 4 
Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải 
chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất. 

2. Trình ban hành Thông báo thu hồi đất  
a) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố 

ban hành Thông báo thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích cấp xã và trường hợp trong 
khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố 
và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện tham mưu, trình Uỷ ban nhân 
dân quận, huyện ban hành Thông báo thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.  

c) Trường hợp khu vực thu hồi đất được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền 
cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thu hồi đất thì Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận, huyện tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Thông 
báo thu hồi đất. 

3. Hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất 
Hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất gồm: 
a) Tờ trình và kèm theo dự thảo Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án theo 

Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư 
hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; trường hợp dự án có sử 
dụng đất rừng sản xuất thì phải có văn bản quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng 
nhân dân thành phố theo quy định tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2019 và Điều 41 
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. 

b) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có 
trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện được phê duyệt); 
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c) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với 
các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án.” 

5. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 9. Hồ sơ ban hành Quyết định thu hồi đất 
1. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi 

đất gồm: 
a) Thông báo thu hồi đất; 
b) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được thẩm định và bản 

tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi; 
c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 
100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
(nếu có); 

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 
đ) Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành 

kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

e) Trường hợp dự án có sử dụng đất rừng phải kèm theo hồ sơ về thu hồi rừng, 
hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm nộp Tờ trình đề nghị thu 
hồi đất và các hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.” 

6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 12. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thành lập theo từng dự án để 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận, huyện (sau đây 
gọi tắt là Hội đồng bồi thường). 

2. Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày Kế hoạch thu 
hồi đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có 
trách nhiệm gửi văn bản đến phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có đất 
thuộc phạm vi dự án để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thành 
lập Hội đồng bồi thường. 

Hội đồng bồi thường được thành lập căn cứ vào nhu cầu, tiến độ giải phóng mặt 
bằng của từng dự án do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng 
và các thành viên gồm: 

a) Lãnh đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng; 
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b) Lãnh đạo của các Chủ đầu tư điều hành dự án - Phó Chủ tịch Hội đồng; 
c) Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng; 
d) Lãnh đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch - Ủy viên; 
đ) Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị các quận hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện 

Hòa Vang - Ủy viên; 
e) Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên; 
g) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi - Ủy viên; 
h) Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã nơi có đất thu hồi - 

Ủy viên; 
i) Đại diện của những người sử dụng đất có đất thu hồi từ một đến hai người do 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã nơi có đất thu hồi giới thiệu; 
k) Lãnh đạo Ban Quản lý dự án (nếu có) - Ủy viên; 
l) Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với thực 

tế ở địa phương. 
3. Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị về thành lập Hội đồng bồi thường, phòng Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện ký quyết định thành lập Hội 
đồng bồi thường. 

4. Hội đồng bồi thường làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa 
số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch 
Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng bồi thường được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 
quận, huyện; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của đơn vị 
mình trong quá trình hoạt động.  

5. Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng bồi thường; Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường lập kế hoạch, tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng và tái định cư, thông qua 
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình Uỷ ban nhân dân cấp quận, 
huyện phê duyệt. 

- Thời gian lập kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng và tái định cư để 
trình Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện phê duyệt tối đa không quá 05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày quyết định thành lập Hôi đồng bồi thường. 

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, 
Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện có trách nhiệm ký quyết định phê duyệt. 

6. Chủ đầu tư, Ban quản lý điều hành dự án phối hợp với các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng khu tái định cư cụ thể cho từng dự án ngay khi 
triển khai lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, trong đó 
phải nêu rõ số liệu tổng quan về dự án, nhu cầu bố trí đất tái định cư và dự kiến phương 
án tái định cư (kể cả việc xây dựng khu tái định cư mới nếu cần thiết). 

http://luattructuyen.net/
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7. Hội đồng bồi thường tự chấm dứt nhiệm vụ sau khi hoàn thành việc bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án.” 

7. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 24. Lập kế hoạch, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo, hoàn chỉnh Kế hoạch 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  
1. Kế hoạch bố trí tái định cư đối với từng dự án cụ thể (Kế hoạch tái định cư tổng 

thể). 
a) Lập dự thảo Kế hoạch tái định cư tổng thể đối với từng dự án, cụ thể: Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ vào quỹ đất tái định cư hiện có tại khu vực, nhu cầu 
bố trí tái định cư; có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường lập Kế hoạch tái 
định cư tổng thể đối với từng dự án cụ thể. Nội dung Kế hoạch phải thể hiện địa điểm, 
qui mô quỹ đất tái định cư, số hộ giải tỏa, số lô đất dự kiến bố trí tái định cư, tiêu chuẩn 
bố trí tái định cư theo mặt cắt đường,  đơn giá, hệ số điều chỉnh áp dụng thu tiền sử 
dụng đất tái định cư theo quyết định cụ thể cho từng dự án và các tiêu chuẩn khác về 
quy định bố trí tái định cư. Để đảm bảo thông tin chính xác trước khi xây dựng Kế 
hoạch tái định cư tổng thể, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải tiến hành hoàn thành 
cơ bản công tác kiểm đếm hồ sơ đối với đất ở. 

b) Thẩm định Kế hoạch tái định cư tổng thể: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 
định, lập dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch tái định cư tổng thể, trình Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt (thời gian 10 ngày làm việc). 

c) Phê duyệt Kế hoạch tái định cư tổng thể: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 
ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể (thời hạn 07 ngày làm việc). 

d) Niêm yết, công khai Kế hoạch tái định cư tổng thể: Sau khi có Quyết định phê 
duyệt Kế hoạch tái định cư tổng thể; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm 
phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức niêm yết công khai ít nhất 15 (mười 
lăm) ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi 
có đất bị thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết. 

2. Về lập, thẩm tra, thông báo niêm yết công khai lấy ý kiến Phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết: 

a) Lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết 
Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ văn bản của 

các cơ quan liên quan xác nhận nội dung kiểm đếm, Biên bản họp tính pháp lý về đất 
đai và tài sản gắn liền với đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm lập dự 
thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án. 

Nội dung dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết gồm: 
- Họ và tên, địa chỉ của người có đất thu hồi; 
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- Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất thu hồi; số lượng, khối lượng, giá 
trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại; 

- Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá 
nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng 
người được hưởng trợ cấp xã hội; 

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ; 
- Chi phí lập và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
- Việc bố trí tái định cư; 
- Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của 

cộng đồng dân cư; 
- Việc di dời mồ mả; 
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có); 
b) Thẩm tra dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết 
Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được dự thảo 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm 
thẩm tra dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết. 

Trường hợp dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cần phải 
tiếp tục hoàn chỉnh lại thì Hội đồng bồi thường hướng dẫn với Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường hoàn thiện dự thảo phương án trong thời gian không quá 05 (năm) ngày, kể 
từ ngày nhận được các phương án cần phải tiếp tục hoàn chỉnh; 

c) Thông báo, niêm yết công khai lấy ý kiến về dự thảo phương án chi tiết. 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chịu trách nhiệm và phối hợp với Ủy ban nhân 

dân phường, xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân bị thu hồi đất; 
đồng thời niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 
trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 
đất thu hồi và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi 
trong thời gian ít nhất 20 (hai mươi) ngày (trừ các trường hợp thu hồi đất quy định tại 
Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ). 

Việc tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư phải được lập thành biên bản, có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân 
dân phường, xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã và đại diện 
những người có đất thu hồi. Biên bản tổ chức lấy ý kiến phải ghi rõ số lượng ý kiến 
đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác của người bị thu hồi đất 
đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.” 

8. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 27. Quy định về giao đất, thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc diện bố trí đất tái định cư:  
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1. Quy định về giao đất 
a) Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng 

đất liên hệ và đề nghị nhận đất tái định cư (nhận đất thực tế), Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về việc bàn giao đất tại thực địa cho 
người sử dụng đất. 

b) Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày bàn giao đất tại 
thực địa cho người sử dụng đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm lập 
thủ tục và chuyển toàn bộ hồ sơ theo quy định cho Phòng Tài nguyên và Môi trường 
(qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để lập thủ tục trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện 
ban hành Quyết định giao đất. 

c) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy 
đủ hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục và trình Uỷ ban nhân dân quận, 
huyện ban hành Quyết định giao đất và chuyển giao Quyết định cho Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện để chuyển thông tin địa chính theo quy định. 

2. Quy định về việc xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính; nộp tiền sử dụng 
đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

a) Việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác lập hồ sơ và luân chuyển hồ sơ xác định 
nghĩa vụ tài chính, ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định về trình tự Bộ thủ tục 
hành chính một cửa của quận, huyện hoặc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận, 
huyện.  

b) Đối với trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư 
Việc ghi nợ và trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi điều 16 
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền sử dụng đất;  

Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng 
minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng 
nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: Quyết định giao đất tái định cư 
và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt) tại Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận, huyện.” 

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp 
Các dự án, hồ sơ đang thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 4 năm 2017 và theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  01 tháng  7 năm 2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
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Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc Phê duyệt Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất 
thành phố với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số 
chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài 
chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân các quận, huyện; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai thành phố; Giám đốc 
Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 
phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
     CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:18/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  29  tháng 6  năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND  

ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm 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; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Công văn số 3293/SXD- PTĐT ngày 
11 tháng 5 năm 2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 

của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch  xây dựng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng  7  năm 2020. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và Ủy ban 

nhân dân thành phố  Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển 
quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng;  
Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành 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: 19/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  06 tháng 7 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn 
 thành phố Đà Nẵng 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 

về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 
Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng; 
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 908/HĐND-

VHXH ngày 21 tháng 11 năm 2019 về đề nghị UBND thành phố xây dựng Quyết định 
hỗ trợ chi phí hỏa táng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tại Tờ trình 
số 1096 /TTr- LĐTBXH  ngày 22 tháng 4 năm 2020 về ban hành Quyết định quy định 
hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thông báo số 288/TB-VP 
ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Văn phóng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố 
về kết luận của UBND thành phố tại phiên họp ngày 10 tháng 6 năm 2020. 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

       Điều 1. Quy định đối tượng, mức hỗ trợ chi phí hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng 
trên địa bàn thành phố đà Nẵng như sau: 
          
        1. Đối tượng hỗ trợ 
         a) Hộ gia đình, cá nhân là thân nhân đứng tên ký hợp đồng dịch vụ hỏa táng để 
hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng; các hài cốt nằm trong mồ 
mả tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các bào thai do sẩy thai, thai nhi 
chét lưu của người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng. 
 
        b) Các cơ quan, tổ chức đứng tên ký hợp đồng dịch vụ hỏa táng để hỏa táng cho 
người chết tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các bào thai 
do sẩy thai, thai nhi chết lưu tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng; Chính quyền địa phương đứng tên ký hợp đồng dịch vụ hỏa táng để hỏa táng 
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đối vời người chết trên địa bàn thành phố không xác định tên, tuổi, quê quán, nghề 
nghiệp, nơi cư trú hoặc có nơi cư trú nhưng không có thân nhân lo mai táng. 
    
     2. Mức hỗ trợ chi phí hỏa táng 
       a) Hỗ trợ chi phí một ca hỏa táng cho người chết sử dụng áo quan có chiều cao từ 
0,9m trở lên, với mức 5.080.000đồng 
       b) Hỗ trợ chi phí một ca hỏa táng cho người chết sử dụng áo quan có chiều cao từ 
0,65m đến dưới 0,9m, với mức 3.900.000đồng 
      c) hỗ trợ chi phí một ca hỏa táng cho người chết sử dụng áo quan có 6 cạnh thường, 
với mức 1.300.000 đồng 
 
      Điều 2. Kinh phí thực hiện nguồn ngân sách thành phố 
 
      Điều 3. Trách nhiệm các cơ quan liên quan 
                
           1.Sở xây dựng 
            a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ cho các đơn vị, địa 
phương có liên quan và tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức hỏa táng, đồng thời kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này. Hoàn thiện Quy định về quản lý cơ sở hỏa 
táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó quy định cụ thể về quản lý, sử dụng cơ 
sở hỏa táng; chính sách khuyến khích hỏa táng; quản lý chi phí, giá dịch vụ hỏa táng. 
 
            b) Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán chi thường xuyên, phối hợp các 
đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí hỏa táng gửi Sở Tài chính báo cáo 
UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách 
Nhà nước. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ chi phí hỏa táng theo quy định tại Quyết định 
này và thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định. 
 
          2. Sở lao động – Thương binh và Xã hội 
         Phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn quy trình, thủ tục, 
hồ sơ cho các đơn vị, địa phương, kiểm tra giám sát các đối tượng được hỗ trợ chi phí 
hỏa táng tại Quyết định này. 
 
         3. Sở Tài chính 
         Trên cơ sở dự toán chi hàng năm được UBND thành phố quyết định giao cho các 
đơn vị để hỗ trợ chi phí hỏa táng theo quy định  tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài 
chính có trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện kịp thời các khoản chi theo 
dự toán được giao. 
 
        4. UBND các quận, huyện, phường, xã 
        Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng hình thức 
hỏa táng 
 
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2020.  
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       Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND 
thành phố;  Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch 
UBND các quận, huyên, phường, xã; Trưởng ban Nghĩa trang thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

 

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

 
Số:20 /2020/QĐ-UBND                 Đà Nẵng, ngày  06 tháng  7  năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 
Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 
Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, 
mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

Căn cứ Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt 
động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 284/TTr-
STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2020 và hồ sơ kèm theo. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên 
nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 và 
thay thế Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 
2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản 
lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 
Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND  thành 
phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   
  
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
                 Đà Nẵng, ngày  06  tháng  7  năm 2020 

 
QUY ĐỊNH 

Về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
(Ban hành kèm theo Quyết định số  20/2020/QĐ-UBND ngày 06     

tháng  7 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Quy định này điều chỉnh các hoạt động về quản lý, bảo vệ, cấp phép thăm dò, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan 
nước dưới đất, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra (gọi chung 
là hoạt động tài nguyên nước) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Nước dưới đất và nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, nước 
khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này. 

3. Những nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện (sau 

đây gọi chung là UBND cấp huyện); UBND xã, phường (sau đây gọi tắt là UBND cấp 
xã) trong quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là tổ chức, cá nhân) khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề trong lĩnh vực tài 
nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề trong lĩnh vực 
tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. 

Điều 3. Quản lý khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển 
1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước mặt, nước biển phải lập thủ tục cấp giấy phép theo quy định, trừ các trường hợp 
không phải đăng ký và không phải xin phép được quy định tại Điều 16 Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP. 
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2. Việc đăng ký và thủ tục, hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
mặt, nước biển thực hiện theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Thông 
tư số 27/2014/TT-BTNMT. 

Điều 4. Quản lý khai thác, sử dụng nước dưới đất 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc khoanh định, công bố Danh mục, 

Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện 
việc hạn chế khai thác trên địa bàn; trình UBND thành phố phê duyệt.  

2. Việc điều tra, đánh giá và lập đề án thăm dò nước dưới đất, thiết kế thăm dò 
nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất, báo cáo tình hình thực hiện 
các quy định trong giấy phép, báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất và báo cáo thi 
công giếng khai thác nước dưới đất phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng 
lực thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP. 

3. Tổ chức, cá nhân có các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới 
đất phải thực hiện các quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, 
đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất theo Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT. 

4. Việc đăng ký và cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được thực hiện 
theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Quản lý hành nghề khoan nước dưới đất 
1. Tổ chức, cá nhân thi công công trình thăm dò nước dưới đất phải đáp ứng đủ 

các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định của pháp luật. 
2. Việc cấp phép và thủ tục, hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất được thực 

hiện theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT. 
Chương II 

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
Điều 6. Bảo vệ chất lượng nguồn nước phục vụ cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt 
UBND cấp huyện nơi có công trình khai thác nước phục vụ cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động trong 
vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

  

Điều 7. Hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước    
Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP. 

Chương III 
KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC  
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Điều 8. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành nghề 
khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động tài nguyên nước của 
UBND thành phố 

Việc thực hiện cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy 
phép của UBND thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP. 

Điều 9. Đăng ký khai thác nước dưới đất 
1. Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10m3/ngày đêm; khai thác nước 
dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình; cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên 
cứu khoa học nằm trong khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và có chiều sâu 
giếng khoan lớn hơn 20m phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất. 

Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được quy định cụ thể tại Quyết 
định phê duyệt danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất của UBND 
thành phố. 

2. Thẩm quyền đăng ký khai thác nước dưới đất:  
a) UBND cấp xã: 

  - Tổ chức đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới 
đất cho mục đích kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm; 
giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động 
văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực quy định phải đăng ký 
khai thác nước dưới đất và có chiều sâu lớn hơn 20 m thuộc địa bàn quản lý; 

- Rà soát, đề nghị bổ sung khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất phù 
hợp với thực tế gửi UBND cấp huyện để tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
trước ngày 05 tháng 12 hằng năm. 

b) UBND cấp huyện: 
- Tổ chức đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới 

đất cho hoạt động sản xuất và các trường hợp khác với quy định tại Điểm a, Khoản 2 
Điều này thuộc địa bàn quản lý với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm nằm trong 
các khu vực quy định phải đăng ký khai thác nước dưới đất và có chiều sâu lớn hơn 20 
m; 

- Rà soát, đề nghị bổ sung khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất phù 
hợp với thực tế gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 05 tháng 12 
hằng năm. 
 3. Trình tự, thủ tục đăng ký 

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT. 
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4. Tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác nước dưới đất phải thực hiện quy định về 
thiết kế, thi công giếng khoan khai thác nước dưới đất theo quy định tại Điều 4 và Điều 
5 Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT. 

5. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh 
hoạt, ăn uống phải có phương án xử lý nước đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
chất lượng nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống do Bộ Y tế ban hành. 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC 

UBND THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Điều 10. Báo cáo sự cố 
Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước khi gặp sự cố gây ảnh hưởng xấu đến số lượng và chất lượng nguồn nước 
hoặc phát hiện các trường hợp bất thường về số lượng, chất lượng nguồn nước, sụt lún 
đất và các hiện tượng bất thường khác phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước 
về tài nguyên nước. 

Điều 11. Nội dung, yêu cầu đối với báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 

Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước của tổ chức, cá nhân đã được UBND thành phố cấp giấy phép tài nguyên nước 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung, biểu mẫu báo 
cáo tài nguyên nước. 

Chương V 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Điều 12. Các sở, ban, ngành 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
a) Tham mưu UBND thành phố thực hiện trách nhiệm về quản lý Nhà nước về 

tài nguyên nước trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 1, Điều 71 của Luật tài 
nguyên nước; 

b) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố; 

c) Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, 
điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép 
chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan thu phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước; 
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d) Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 
thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; 

đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước 
theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản 
lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác 
hại do nước gây ra trên địa bàn; 

e) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước 
trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; 

g) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy 
định của pháp luật; 

h) Chủ trì tổ chức thống kê, kiểm kê, đánh giá, dự báo tài nguyên nước; xây 
dựng, cập nhật và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố Đà Nẵng về 
tài nguyên nước; xây dựng báo cáo tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước; công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài 
nguyên nước theo quy định; 

i) Đề xuất các chủ trương, chính sách hợp tác về tài nguyên nước với các tỉnh 
lân cận có chung nguồn nước với thành phố Đà Nẵng;  

k) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về tài 
nguyên nước; xây dựng, phổ biến, tuyên truyền mô hình, công nghệ, thiết bị sử dụng 
nước tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm về tài nguyên nước; 
thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ sau khi được phê duyệt; 

l) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên nước; tuyên truyền, giải đáp 
pháp luật về tài nguyên nước; tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên 
nước theo quy định; 

m) Xây dựng, ký kết các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa 
Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện 
trên lĩnh vực tài nguyên nước; 

n) Phối hợp thẩm định, có ý kiến đối với kết quả thẩm định hồ sơ, phương án thi 
công của các chủ đầu tư có hoạt động hạ thấp mực nước để thi công hố móng và công 
trình ngầm; 

o) Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ 
thường xuyên cập nhật số liệu về khí tượng, thủy văn trên địa bàn thành phố; mức độ 
xâm nhập mặn theo các sông, kênh, rạch vào nội địa; tình hình khai thác, sử dụng nguồn 
nước và xả nước thải vào nguồn nước. Cung cấp kịp thời số liệu về tài nguyên nước 
cho các ngành, các cấp thực hiện biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nước sinh hoạt trong 
trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra 
thiếu nước; 
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p) Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức 
phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực 
sông; 

q) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo yêu cầu của 
UBND thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đề xuất các biện 

pháp: 
- Bảo đảm nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước, sự cố ô nhiễm 

nguồn nước nghiêm trọng hoặc sự cố xâm nhập mặn gây ra thiếu nước đối với khu vực 
nông thôn trên địa bàn thành phố; 

- Bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
và cấp nước sinh hoạt nông thôn; thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. 

b) Cung cấp số liệu, dữ liệu quản lý nhà nước về sử dụng nước trong nông 
nghiệp, công trình thủy lợi, hồ chứa thủy lợi, dự án có liên quan đến khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước, dữ liệu nước sạch nông thôn cho Sở Tài nguyên và Môi trường để 
tích hợp vào cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của thành phố. 

3. Sở Xây dựng 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp quận/huyện 

đề xuất các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, 
thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra thiếu nước đối với khu 
vực đô thị trên địa bàn thành phố; 

b) Cung cấp số liệu, dữ liệu quản lý nhà nước về quy hoạch nguồn cấp nước sinh 
hoạt đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; số liệu về 
các đơn vị thu nhận, xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh 
tế, khu công nghệ cao cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu 
tài nguyên nước của thành phố; 

c) Tham mưu UBND thành phố quy định các trường hợp được miễn trừ đấu nối 
vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 2, Điều 35 
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước 
và xử lý nước thải; 

d) Giám sát hoạt động khoan khảo sát địa chất công trình, không để các hoạt 
động này gây ô nhiễm nguồn nước. Yêu cầu các đơn vị thực hiện khoan, khảo sát địa 
chất công trình trám lấp các lỗ khoan theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành; 

e) Giám sát việc thi công công trình xây dựng có sử dụng vật liệu hoặc phụ gia, 
không để quá trình thi công làm ô nhiễm nguồn nước.  

4. Sở Y tế 
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a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương có liên quan giám sát chất 
lượng nguồn nước dùng cho sinh hoạt định kỳ theo quy định. Công bố những khu vực 
có chất lượng nguồn nước đảm bảo và không đảm bảo tiêu chuẩn dùng cho mục đích 
sinh hoạt; 

b) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước của ngành hàng năm 
báo cáo cho UBND thành phố, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi 
tổng hợp tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước của ngành; 

c) Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các cơ sở y tế thuộc đối tượng quản lý: 
- Tuân thủ Luật tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành về khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước; 
- Lập hồ sơ đề nghị cấp phép, đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả 

nước thải vào nguồn nước theo quy định; 
- Bố trí nhân lực, thiết bị, kinh phí thực hiện vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và thực hiện chế độ 
báo cáo theo quy định. 

d) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước để sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình và xả nước thải y tế vào 
nguồn nước đối với các trường hợp do UBND thành phố cấp phép. 

5. Sở Giao thông Vận tải 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của tàu, thuyền trên các 
tuyến giao thông đường thủy để đảm bảo không gây sạt, lở bờ, bãi sông. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan, thẩm 

định, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm và dài 
hạn cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước; 

b) Khi tiếp nhận, thẩm định các dự án đầu tư có khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước và xả nước thải vào nguồn nước phải phối hợp, lấy ý kiến của các cơ quan có liên 
quan về phương án cấp nước, thoát nước, xả nước thải vào nguồn nước; 

c) Tham mưu UBND thành phố quyết định hình thức ưu đãi đối với các dự án 
đầu tư có các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả theo quy định tại Nghị định 
số 54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ quy định về ưu đãi đối 
với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 

7. Sở Tài chính 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan cân đối, 

thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kinh phí hàng năm và dài hạn cho các 
hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước; thẩm định chế độ thu, nộp, quản lý 
sử dụng phí khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 
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b) Tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định về thuế tài nguyên nước, 
phí, lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; 
triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nộp tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước, phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

8. Sở Công thương 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch 

chi tiết để tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
phục vụ thương mại, công nghiệp. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định về tài nguyên nước, sử 

dụng nước tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh trên địa bàn thành phố. 
10. Sở Khoa học và Công nghệ 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng các chương 

trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 
quả và xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt trình UBND 
thành phố phê duyệt; tổ chức triển khai, chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu 
của đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước vào sản xuất và đời sống. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông 
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà 

Nẵng, Báo Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền các văn bản, quy định của Trung ương và 
của thành phố có liên quan đến hoạt động về tài nguyên nước để các tổ chức, cá nhân 
biết và thực hiện đúng theo quy định. 

12. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, du 

lịch, dịch vụ có sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước lập hồ sơ cấp 
giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 
theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý tài nguyên 
nước, xả nước thải vào nguồn nước và cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra 
hoạt động tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi được giao quản lý; 
xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền; 

c) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp do UBND 
thành phố cấp trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

13. Công an thành phố Đà Nẵng 
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám 
sát, xử lý vi phạm việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước, hành nghề khoan nước dưới đất trái phép trên địa bàn thành phố. 

14. Cục Thuế thành phố 
- Tổ chức thực hiện thu các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật về thuế, 

phí và các chính sách thu hiện hành trong lĩnh vực tài nguyên nước; 
- Hằng năm, trước ngày 15 tháng 12 tổng hợp kết quả thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước và tiền thuế tài nguyên nước trên phạm vi toàn thành phố, gửi Sở 
Tài nguyên và Môi trường để phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

15. Các cơ quan: Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh 
- Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương đóng trên địa 
bàn thành phố kịp thời đăng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về tài 
nguyên nước. 

Điều 13. UBND cấp huyện, cấp xã  
1. UBND cấp huyện 
a) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật tài nguyên nước; 
b) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp do UBND 
thành phố cấp trong thời hạn năm (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 

c) Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước có ảnh hưởng đến sản 
xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP; 

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình khai thác nước phục vụ cấp 
nước sinh hoạt có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động trong 
vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt; 

đ) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
- Theo dõi, giám sát việc chấp hành Luật tài nguyên nước của các tổ chức, cá 

nhân hoạt động điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 
nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn; báo cáo 
định kỳ về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; 

- Tổ chức điều tra, thống kê, tổng hợp, phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra 
việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng; điều tra, 
thống kê, tổng hợp các đối tượng phải thực hiện đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới 
đất trên địa bàn; 
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- Hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất thuộc thẩm 
quyền của UBND cấp xã; 

-  Định kỳ, sáu (06) tháng một lần, tổng hợp, lập danh sách giếng đã trám lấp 
trên địa bàn, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu 
sau đây: tên, địa chỉ của chủ giếng và giếng  đã trám lấp; loại giếng (giếng khoan, lỗ 
khoan, giếng đào); đường kính, chiều sâu giếng; tình trạng thực tế của giếng; lý 
do phải trám lấp và thời gian trám lấp; các thông tin khác liên quan đến việc trám lấp 
giếng (nếu có). 

e) Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án trên địa bàn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định; 

g) Hằng năm trước ngày 20 tháng 12, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng kết, 
báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả 
tác hại do nước gây ra, đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Thời gian chốt số liệu báo cáo định 
kỳ hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ 
báo cáo. Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại phụ lục I, II và III. 

2. UBND cấp xã 
a) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật tài nguyên nước; 
b) Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; theo dõi, giám sát 

việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra, 
đánh giá, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải trên địa bàn; xử lý 
hoặc đề nghị cơ quan cấp trên xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về tài 
nguyên nước theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định; lập sổ theo 
dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; 

d) Định kỳ, sáu (06) tháng một lần, tổng hợp danh sách giếng đã trám lấp trên 
địa bàn và gửi báo cáo tới  Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Báo cáo gồm 
các nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ của chủ giếng và giếng đã trám lấp; loại 
giếng (giếng khoan, lỗ khoan, giếng đào); đường kính, chiều sâu giếng; tình trạng thực 
tế của giếng; lý do phải trám lấp và thời gian trám lấp; các thông tin khác liên quan đến 
việc trám lấp giếng (nếu có); 

đ) Hằng năm trước ngày 17 tháng 12, UBND cấp xã có trách nhiệm tổng kết, 
báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả 
tác hại do nước gây ra, đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn, báo cáo UBND 
cấp huyện để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Thời gian chốt số liệu báo cáo định 
kỳ hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ 
báo cáo. Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại phụ lục I, II và IV. 

Điều 14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các cơ 
quan đoàn thể  
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1. Tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ tài 
nguyên nước trên địa bàn thành phố; 

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

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 
1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến 

và tổ chức thực hiện Quy định này. 
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch 

UBND cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. 
3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu 

cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./. 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục I 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC, 

PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TÁC HẠI DO NƯỚC  
GÂY RA, ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT  
(DÀNH CHO UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ) 

(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7 
năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
1.Tình hình tổ chức thực hiện các quyđịnh của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước. 

 
2. Tình hình thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn. 
 
3. Tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước 
sinh hoạt tại địa phương. 
 
4. Kết quả điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc 
thực hiện trình tự, thủtục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng. 
 
5. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phá thiện và tham 
gia giải quyết sực cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền. 
 
6. Tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền. 
 
7. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về tài nguyên nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. 
 
8.  Tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước. 
 
9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xâydựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. 
 
10. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác quản lý tài nguyên nước. 
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Phụ lục II 
MẪU THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (DÀNH CHO UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ) 
(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7 

năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 
Thông tin vềcôngtrìnhkhaithác 

TT 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân đăng 
ký khai thác 
nước dưới 

đất 

Địa chỉ liên 
hệ 

Số điện 
thoại 

Thời gian xác 
nhận đăngký 

Vịtrícôngtrình. 
(Ghirõ thôn/tổ; 
xã/phường; 
quận/huyện nơi 
đặt công trình 
khai thác nước 
dưới đất) 

Chiều sâu 
khai thác 
(m) 

 

Lượng nước 
khai thác, sử 
dụng 

(m3/ngàyđê
m) 

 

Mụcđíchkhaithác, 
sửdụngnước 
(Ghirõkhaithác, sử 
dụng nước cho: ăn 
uống, sinh hoạt 
hộgia đình;sản 
xuất, kinh doanh, 
dịch vụ hoặc các 
mục đích khác) 

 

1         
2         
3         
4         
5         
…         
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Phụ lục III 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

(DÀNH CHO UBND CẤP HUYỆN) 
(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7 

năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Số lượng các cuộc thanh 
tra, kiểm tra 

Số lượng đối tượng thanh 
tra, kiểm tra 

Số lượng tổ chức, cá nhân 
bị xử phạt 

Tổng số tiền xử phạt vi 
phạm hành chính 

Kỳ 
trước 

Kỳ 
báo 
cáo 

Thay đổi Kỳ 
trước 

Kỳ 
báo 
cáo 

Thay đổi Kỳ 
trước 

Kỳ 
báo 
cáo 

Thay đổi Kỳ 
trước 

Kỳ báo 
cáo Thay đổi TT Tỉnh 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) (5) (6)=(5)-
(4) (7) (8) (9)=(8)-

(7) (10) (11) (12)=(11)-
(10) 

  Tổng                         

1 Xã A                         

2 Xã B                         

... ...                         
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Phụ lục IV 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

(DÀNH CHO UBND CẤP XÃ) 
(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng7 

năm2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Số lượng các cuộc thanh 
tra, kiểm tra 

Số lượng đối tượng thanh 
tra, kiểm tra 

Số lượng tổ chức, cá nhân 
bị xử phạt 

Tổng số tiền xử phạt vi 
phạm hành chính 

Kỳ 
trước 

Kỳ báo 
cáo Thay đổi Kỳ trước 

Kỳ 
báo 
cáo 

Thay đổi Kỳ 
trước 

Kỳ 
báo 
cáo 

Thay đổi Kỳ 
trước 

Kỳ báo 
cáo Thay đổi TT Tỉnh 

(1) (2) (3)=(2)-
(1) (4) (5) (6)=(5)-

(4) (7) (8) (9)=(8)-
(7) (10) (11) (12)=(11)-

(10) 

  Tổng                         

1 Thôn/TDP 
A 

                        

2 Thôn/TDP 
B 

                        

... ...                         
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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: 21/2020/QĐ-UBND          Đà Nẵng, ngày  16 tháng 7 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Ban hành Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầucung cấp  
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồnkinh phí  

chi thường xuyêntrên 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 85/TTr-STC ngày11 tháng 5năm 2020 
về việcBan hành một sốQuy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nướctrên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 1038/STP-XDKTVB ngày 
31 tháng 3năm 2020 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng tại phiên họp ngày    tháng    năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2020. 
Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định 
phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia 
cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định 
số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 
        Điều 4.Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố 
Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2013-nd-cp-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich-210030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2013-nd-cp-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich-210030.aspx
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tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./. 
 

                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                                                  KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                           Trần Văn Miên 
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QUY ĐỊNH 
Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ côngsử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí  

chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND  

ngày 16 tháng7 năm 2020của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
a) Quyết định này quy địnhvềgiao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nướctừ nguồn kinh phí chi thường 
xuyêntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng theoNghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 32/2019/NĐ-CP). 

b) Các nội dung không quy định tại Quyết định này thìđược thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng 
a) Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (UBND thành phố); Ủy ban nhân dâncác 

quận, huyện (UBND các quận, huyện)thuộc thành phố Đà Nẵng. 
b) Cơ quan quản lý trực thuộc UBNDthành phố,UBND các quận, huyện được ủy 

quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

c) Các đơn vị, tổ chức, địa phương theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 2 
Chương INghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

Điều 2. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công 
1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố, gồm: 
a) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Quyđịnhnày.  
b) Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quy định này. 
2. Chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp côngtạiKhoản 1 Điều này và việc sửa 

đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công từ dự toán chi theo quy định, cơ quan 
quản lý chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chủ tịch UBND 
thành phố quyết định. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, 
đơn vị và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Các nguồn kinh phíđược quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP. 

Điều 4. Phương thức và thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, 
đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

1.Thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Chương I Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP. 

2. Các cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực phụ trách trực thuộc UBND thành 
phố, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 
báo cáo, tham mưu cho UBND cùng cấp việc ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ được 
quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Phương pháp và thẩm quyền quyết định giá, đơn giá, mức trợ giá sản 
phẩm, dịch vụ công 

Thực hiện theo quy định Điều 8, Chương I Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 
  

Chương II 
PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG  

SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 

Mục 1 
GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG  

SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 
Điều 6. Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước theo Danh mục tại Biểu 01 của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyđịnh này 
cho đơn vị sự nghiệp công lập; điều kiện,căn cứ, nội dung và hình thức giao nhiệm 
vụthực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Khoản 2,Khoản 3, Khoản 4 Điều 
10,Mục 1 Chương IINghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

Điều 7.Trình tự thực hiện giao nhiệm vụcung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

1.Lập dự toán: Căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành quản lý theo lĩnh vực và 
hướng dẫn của UBND thành phố; cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập lập dự toán kinh 
phí ngân sách giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định Điều 22 
Chương IV Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

2. Thực hiện dự toán: Đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ dự toán được cấp có thẩm 
quyền giao, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, biên bản nghiệm thu theo số lượng, 
khối lượng hoặc chi tiết nhiệm vụ theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt vàhồ 
sơ chứng từ có liên quan thực hiện tạm ứng, thanh toán theo quy định hiện hành. 

3.Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
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a) Cơ quan quản lý cấp trêncủađơn vị sự nghiệp công lậpcung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công(gọi tắt là cơ quan quản lý cấp trên) có trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm 
tra về số lượng, khối lượng, chi tiết nhiệm vụ, chất lượng và thời gian cung cấp dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

b) Công tácquản lý, giám sát vàkiểm tra phải được cơ quan quản lý cấp trên tổ 
chức định kỳ, đột xuất nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng các tiêu chí, tiêu 
chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

4.Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm 
a) Thời gian nghiệm thu: Cơ quan quản lý cấp trên chủ trì tổ chức nghiệm thu, 

bàn giao sản phẩm (nếu có) theo định kỳ hàng quý(hoặc đột xuất nếu cần) và sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ. 

b)Thành phần, nội dung và hồ sơ nghiệm thu, bàn giao 
Thành phần nghiệm thu: Các bộ phận giám sát, các phòng ban chuyên môn của 

cơ quan quản lý cấp trênđược cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ và đơn vị sự 
nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

Nội dung nghiệm thu: Các công việc đã được thực hiện trong tháng,quý, cả năm 
hoặc chi tiết theo nhiệm vụ được phê duyệt đầu năm. 

Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao: Biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, nhiệm 
vụ, chất lượng, bảng thanh toán khối lượng, hồ sơ quyết toán, nhật ký,... và các hồ sơ 
tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)làm cơ sở cho việc thanh, 
quyết toán theo quy định. 

5. Quyết toán kinh phí: Các đơn vị sự nghiệp công lập quyết toán kinh phí giao 
nhiệm vụ trong báo cáo quyết toán năm của đơn vị, gửi cơ quan quản lý cấp trên xét 
duyệt, thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định 
hiện hành. 

6. Điều chỉnh kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
a) Việc điều chỉnh kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được 

thực hiện theo Điều 11,Mục 1 Chương II Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 
b) Khi phát sinh điều chỉnh theo điểm a Khoản 6 Điều này, cơ quan quản lý cấp 

trên chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ rà soát số lượng, khối lượng 
dịch vụ sự nghiệp công hoặc nhiệm vụ được giao để xác định cụ thể kinh phí cần điều 
chỉnh, bổ sung; đồng thời đề xuất chi tiết nguồn kinh phí thực hiện.Trên cơ sở đề nghị 
của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệmkiểm tra, xác 
định đúng kinh phí cần điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán, trong đó chi tiết theo nguồn 
kinh phí thực hiện; gửi kết quả cho cơ quan tài chínhđể tổng hợp, báo cáo UBND cùng 
cấp quyết định theo thẩm quyền. 

 
Mục 2 

ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 
SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
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Điều 8. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
1. Điều kiện đặt hàng, căn cứ đặt hàng, hình thức đặt hàng cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công trên địa bàn thành phốđối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ 
quan quản lý cấp trên và nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khácthực hiện theo quy 
định tại Khoản 1, 2 Điều 12,Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Mục 2, Chương II Nghị định 
số 32/2019/NĐ-CP. 

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được 
quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định này thực hiện phương thức đặt 
hàng, nhưng vẫn khuyến khích áp dụng hình thức đấu thầu. 

Điều 9. Thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước 

1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán 
Thực hiện theo Khoản 1 Điều 7 Quyết định này. Tại thời điểm xây dựng dự toán, 

cơ quan quản lý được UBND cùng cấp ủy quyền thực hiện đặt hàng có trách nhiệm 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vịliên quan rà soát tình hình thực hiện cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công năm hiện hành; xác định chi tiết số lượng, khối lượng, đơn 
giá, giá dịch vụ (so sánh số lượng, khối lượng, phân tích tăng giảm) làm cơ sở xây dựng 
dự toán đặt hàng cho năm kế hoạch, trong đó đề xuất chi tiết các nguồn để thực hiện, 
gửi cơ quan tài chính báo cáo UBND thành phố quyết định. 

2. Thực hiện dự toán: Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản 
lý quyết định đặt hàng (đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) hoặc hợp đồng 
đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với nhà cung cấp dịch vụ công khác. 
Căn cứ đơn giá, giá đặt hàng; biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm và tài liệu khác 
có liên quan (nếu có), đơn vị cung cấp dịch vụ côngthực hiện tạm ứng, thanh toán theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 24, Chương IV Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

3. Công tác quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Cơ quan quản 
lý cấp trên đơn vị sự nghiệp công lậpđược bố trí dự toán để tổ chức cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp côngcó trách nhiệm quản lý, giám sát và kiểm tra (định kỳ, đột xuất) để đảm 
bảoviệc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vịđúngkhối lượng, chất lượng, 
quy cách, định mức, tiêu chuẩn và thời gian thực hiện. 

4. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm: Cơ quan quản lý cấp trên được bố trí dự toán 
để tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp côngcó trách nhiệm chủ trì nghiệm thu, bàn giao 
sản phẩm (nếu có) theo định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất) và sau khi hoàn thànhcông 
việc.Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao sản phẩm phải được lập thành Biên bản, trong đó xác 
định cụ thể số lượng, khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công để làm cơ sở 
thanh, quyết toán theo quy định. 

5. Điều chỉnh kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
a)Cơ sở điều chỉnh kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy 

định tại Điều 15 Mục 2, Chương II Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 
b) Khi điều chỉnh kinh phí đặt hàng tại điểm a Khoản 5 Điều này, cơ quan quản 

lý cấp trên được bố trí dự toánđể tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách 
nhiệm chủ trì kiểm tra, rà soát số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công; xác định 
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cụ thể kinh phí điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán, đồng thời đề xuất chi tiết nguồn kinh 
phí thực hiện; tổng hợp kết quả và gửi đề nghị điều chỉnh kinh phí cho cơ quan tài 
chính để báo cáo UBND cùng cấp quyết định theo thẩm quyền. 

Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh kinh phí, cơ quan 
quản lý cấp trên được bố trí dự toán tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện 
điều chỉnh quyết định đặt hàng hoặc hợp đồng đặt hànggửi cơ quan tài chính cùng cấp 
kiểm tra, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.Thời gian điều 
chỉnh kinh phí hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành. 

 
Mục 3 

ĐẤU THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 
SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 
Điều 10. Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
Nhà thầu được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này và theo quy định tại Điều 
16,Mục 3Chương II Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

Đối với điều kiện tổ chức đấu thầu, tham gia đấu thầu; trình tự đấu thầu; lập, thẩm 
định và phê duyệt dự toán để hình thành giá gói thầu; xử lý các trường hợp phát sinh 
thực hiện theo các Điều 17, 18, 19, 20, 21Chương III của Quy định này. 

 
Chương III 

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG, ĐẤU THẦUSẢN XUẤT,  
CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

 
Mục 1 

ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT,CUNG ỨNG SẢN PHẨM,  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

 
Điều 11. Đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 
1. Điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchtheo danh 

mục tại Phụ lục II kèm theo Quy định này được thực hiện theo quy định tại Điều 
17,Mục 1Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

2.Thực hiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 
a)Cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng có văn bảngửi nhà sản xuất, cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 
(đối với nhà sản xuất, cung ứng được đặt hàng trong lĩnh vực thuộc diện nhà nước cấp 
phép hoạt động phải đáp ứng thêm điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
theo quy định pháp luật chuyên ngành). Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích có nhu cầu tham gia thì phảilập hồ sơ đề xuất đặt hàng gửi cơ quan được giao 
nhiệm vụ đặt hàng chậm nhất ngày 20 tháng 6 hằng năm. 
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Cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng sau khi kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ 
đặt hàng của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích,có Tờ trình kèm hồ 
sơ đặt hàng gửi cơ quan tài chính cùng cấpchậm nhất ngày 07 tháng 7 hằng năm.  

b)Cơ quan tài chính thực hiện kiểm tra và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, báo 
cáo UBNDcùng cấp xem xét bố trí dự toán, trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán 
ngân sách hằng năm. 

c) Sau khi dự toán ngân sách được phê duyệt (hoặc quyết định phê duyệt đặt hàng 
của cơ quan có thẩm quyền), cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng thực hiện rà soát, 
phê duyệt dự toán đặt hàngcho cả năm kế hoạch và ký hợp đồng đặt hàng với nhà sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích chậm nhất ngày 31/12 hằng năm. 

Căn cứ hợp đồng đã ký kết,nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchcó 
trách nhiệm thực hiện các nội dung, tiến độ công việc đảm bảo đúng yêu cầu quy định. 
Sau khi hoàn thành,cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng tổ chức nghiệm thu, thanh lý 
hợp đồng với nhà sản xuất, cung ứngsản phẩm, dịch vụ công ích theo đúng quy định. 

Điều 12. Hồ sơ đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 
1. Hồ sơ đặt hànggồm các nội dung chủ yếu như sau: 
a)Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (tên đơn vị, trụ sở,…). 
b) Đánh giá năng lực nhà sản xuất, cung ứngsản phẩm, dịch vụ công ích (tài chính, 

trình độ kỹ thuật, công nghệ,…); đánh giá kết quả thực hiện đặt hàng năm hiện hành 
(nếu có). 

c) Thời gian đặt hàng, địa bàn đặt hàng. 
d) Thuyết minh các nội dung:Nguyên tắc, cơ sở đề xuất khối lượng đặt hàng năm 

kế hoạch.Căn cứ áp dụng giá, đơn giá, mức trợ giá; định mức kinh tế kỹ thuật để xác 
định giá trị đặt hàng.So sánh giữa phương án đặt hàng năm kế hoạch với ước thực hiện 
của năm hiện hành; đánh giá, phân tích cụ thể nguyên nhân tăng, giảm. 

đ) Thuyết minh, giải trình một số nội dung khác có liên quan (nếu có).  
2.Các biểu mẫu liên quan đến đặt hàng. Tùy theo từng lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ 

công ích, các đơn vị xây dựng các biểu mẫu về khối lượng, đơn giá, giá trị đặt hàng 
cho phù hợp. 

3.Văn bản pháp lý có liên quan đến đặt hàng.  
Điều 13.Hợp đồng đặt hàng  
1. Nội dung và hợp đồng đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19, Mục 1Chương III Nghị định 
số 32/2019/NĐ-CP. 

2. Tùy theo từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu 
có) trong đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, các bên có thể thỏa 
thuận bổ sung một số nội dung khác trong hợp đồng nhưng không trái với quy định của 
pháp luật và không làm thay đổi giá, đơn giá, mức trợ giá của sản phẩm, dịch vụ công 
ích. 

Điều 14. Điều chỉnh hợp đồng đặt hàng 
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1. Việc điều chỉnhhợp đồng đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 
ích thực hiệntheo quy định tại Điều 20Mục 1, Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-
CP. 

2.Điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn 
bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có) và chỉ được áp dụng trong thời gian 
hợp đồng còn hiệu lực.  

3. Xử lý các trường hợp phát sinh  
Trường hợp trong năm có khối lượng công việc phát sinh ngoài phạm vi đặt hàng 

đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích báo cáo cơ quan đặt hàng thẩm định và có ý kiến (khối lượng, giá trị và đề 
xuất phương thức thực hiện,…), gửi cơ quan tài chính kiểm tra trình UBND cùng cấp 
phê duyệt điều chỉnh dự toán đặt hàng theo quy định. 

Thời gian cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng gửi hồ sơ điều chỉnh đặt hàng 
đến cơ quan tài chính chậm nhất ngày 10/10 hằng năm. Thời gian trình cấp có thẩm 
quyền quyết định điều chỉnh dự toán đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích chậm nhất hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành. Căn cứ quyết 
định điều chỉnh dự toán, cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng điều chỉnh dự toán đặt 
hàng để thực hiện. 

Điều 15. Quản lý, giám sát và nghiệm thu hợp đồng đặt hàng  
1. Về công tác quản lý, giám sát 
a) Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng thực hiện quản lý, giám sát, kiểm 

tra quá trình thực hiện hợp đồng đặt hàng cả về thời gian, khối lượng và chất lượng đối 
với các hoạt động mà đơn vị nhận đặt hàng thực hiện; 

b) Việc kiểm tra, giám sát phải tổ chức định kỳ và đột xuất, đảm bảo đúng các yêu 
cầu về kỹ thuật được quy định trong hồ sơ và hợp đồng đặt hàng. 

2. Về nghiệm thu  
a) Thời gian nghiệm thu: Cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng tổ chức nghiệm 

thu định kỳ hằng quý (hoặc đột xuất) và sau khi hoàn thành từng hạng mục công việc 
theo hợp đồng đặt hàng. 

b) Thành phần, nội dung nghiệm thu và hồ sơ nghiệm thu 
Thành phần nghiệm thu: Các bộ phận giám sát, phòng chuyên môn thuộc cơ quan 

được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng và đơn vị thực hiện hợp đồng đặt hàng. 
Nội dung nghiệm thu: Các công việc đặt hàng đã được thực hiện trong tháng, quý, 

cả năm theo hồ sơ và hợp đồng đặt hàng theo quy định. 
Hồ sơ nghiệm thu: Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng, bảng thanh toán 

khối lượng, hồ sơ quyết toán, nhật ký…và các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan 
được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng (nếu có). 

Điều 16. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng đặt hàng 
1. Tạm ứng 
Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng được ký kết và trên cơ sở 

đề nghị của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nhận đặt hàng, cơ quan 
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được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng thực hiện tạm ứng cho nhà sản xuất, cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 
02/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các 
khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-
BTC ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 
tư số 161/2012/TT-BTC,tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký 
kết và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi 
đó. 

Việc thu hồi số tiền tạm ứng bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết số 
tiền tạm ứng khi thanh toán cuối cùng theo hợp đồng đã ký kết. 

2. Thanh toán hợp đồng đặt hàng 
Định kỳ hoặc sau khi được nghiệm thu, nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đặt 
hàng. Trên cơ sở đó cơ quan này lập hồ sơ đề nghị thanh toán, gửi Kho bạc nhà nước 
nơi giao dịch để kiểm soát, thanh toán, thu hồi tạm ứng theo quy định. Việc thanh toán 
được thực hiện trong phạm vi dự toán được giao, theo hợp đồng ký kết giữa cơ quan 
được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng và nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích. 

3. Trình tự thủ tục tạm ứng, hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán tạm ứng, thanh 
toán trực tiếp: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản 
hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 
vàThông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy 
định của pháp luật khác có liên quan (nếu có). 

4. Quyết toán 
Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng đã được ký kết; biên bản 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan (nếu có), cơ quan được 
giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàngthanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và theo quy 
định tại Điều 25 Chương IV Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

 
Mục 2 

ĐẤU THẦU SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM, 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

 
Điều 17. Tổ chức đấu thầu, tham gia đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích 
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà 

thầu khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu. Các nhà thầu khi tham 
gia đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có đủ các điều kiện quy 
định tại Điều 5, Điều 6 Luật Đấu thầu và đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. 

Điều18. Lựa chọn hình thức đấu thầu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-161-2012-tt-btc-quy-dinh-che-do-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-149023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-39-2016-tt-btc-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-ngan-sach-kho-bac-nha-nuoc-2016-304762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-39-2016-tt-btc-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-ngan-sach-kho-bac-nha-nuoc-2016-304762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-161-2012-tt-btc-quy-dinh-che-do-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-149023.aspx
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Nhà thầu tham gia đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchtheo 
danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định nàytheo các hình thức quy định 
Khoản 1Điều 21Mục 2, Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

Điều 19. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu 
Hằng năm,tại thời điểm xây dựng dự toán, các cơ quanđược UBND thành phố 

hoặc UBND các quận, huyện giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầusản xuất, cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công ích có trách nhiệm chủ trì (phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên 
ngành) lập dự toán cho năm kế hoạch để hình thành giágói thầu,gửi cơ quantài chính 
cùng cấp chậm nhất trước ngày 07/7 của năm thực hiện.Căn cứ vào khả năng cân đối 
ngân sách, cơ quantài chính cùng cấp kiểm tra, tổng hợp trình UBND cùng cấp xem 
xét, phê duyệt dự toán giá gói thầu theo thẩm quyền trước ngày 01/10 hằng năm.Trên 
cơ sở dự toán giá gói thầu được phê duyệt, cơ quan được giao tổ chức đấu thầu sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchtriển khai công tác đấu thầu theo quy định 
của pháp luật hiện hành về đấu thầu. 

Cơ quan tài chính cùng cấpphối hợp tổng hợp vào dự toán ngân sách năm kế hoạch 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

Điều20. Công tác lựa chọn nhà thầu 
Cơ quan được UBND thành phố hoặc UBND các quận, huyện giao tổ chức đấu 

thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có trách nhiệmthực hiện các bước 
lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 
11/3/2019 của UBND thành phố, Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các văn bản pháp luật 
có liên quan. 

Điều 21. Xử lý các trường hợp phát sinh 
1. Trường hợp phát sinh khối lượng mới ngoài khối lượng đã thực hiện tổ chức 

lựa chọn nhà thầu: Trên cơ sở khối lượng mới phát sinh đã được thống nhất,cơ quan 
được giao tổ chức đấu thầu lập dự toán phần khối lượng mới phát sinh, gửi cơ quan 
chuyên ngành thẩm định trước khi gửi cho cơ quan tài chính kiểm tra, tổng hợp trình 
UBND cùng cấp phê duyệt. 

Trên cơ sở dự toán khối lượng mới phát sinh được phê duyệt, cơ quan được giao 
tổ chức đấu thầu có trách nhiệm thực hiện thương thảo, điều chỉnh, bổ sung hợp đồng 
với nhà thầu đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ. 

2. Trường hợp thương thảo không thành công, cơ quan được giao tổ chức đấu thầu 
tổ chức lựa chọn nhà thầu mới theo đúng quy trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện đối 
với khối lượng công việc mới phát sinh. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương  



57 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020  

1. Đối với sở, ban, ngành; cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành phố và UBND 
các quận, huyện được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ sự nghiệp công 

a) Theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcó trách nhiệm 
theo dõi, tham mưu các nội dung cụ thể như sau: 

Báo cáo, đề xuất UBND cùng cấp việc ủy quyền để thực hiện giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố.Báo cáo 
UBND cùng cấp về công tác tổ chức kiểm tra, theo dõi và giám sát thực hiện cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công theo quy định. 

Các sở, ban, ngànhchủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:Trình 
UBND thành phố quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công.Trình 
Chủ tịch UBND thành phố quyết định chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công; 
sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công từ dự toán chi theo quy định. 

b) Thẩm định dự toán sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên. Thực hiện phê duyệt dự toán chi tiết sau khi ngân 
sách bố trí nguồn kinh phí thực hiện trong trường hợp nhà nước giao nhiệm vụ và đặt 
hàng cung cấp, sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công. 

c) Thực hiện lập dự toán để hình thành giá gói thầu, phối hợp trình UBND cùng 
cấp phê duyệt theo quy định. 

d) Quản lý, giám sát quá trình thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cả về 
khối lượng, thời gian thực hiện, chất lượng dịch vụ do đơn vị sản xuất, cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công trên địa bàn được giao quản lý. 

đ) Thẩm định và phê duyệt quyết toán trong năm (theo thẩm quyền) kinh phí cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ côngsử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên cùng thời điểm quyết toán ngân sách, gửi cơ quan tài chính cùng cấptổng hợp 
quyết toán. 

e) Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Chủ trì, phối hợp 
với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND 
cùng cấp xem xét quyết định việc điều chỉnh kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự 
nghiệp công, xử lý các trường hợp đặc thù (nếu có) theo quy định. Chịu trách nhiệm 
trước UBND cùng cấp về kết quả thực hiện công tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

2. UBND các quận, huyện 
a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý trực thuộc giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 
b) Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu 

quả sử dụng kinh phí ngân sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của UBND quận, huyện từ nguồn ngân sách được 
bố trí, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. 

3. Đối với cơ quan tài chính các cấp 
a) Phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích; cơ quan có liên quan tham gia ý kiến trong việc thực hiện giao 
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nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiệm vụ 
chi ngân sách nhà nước của cấp mình. Tổng hợp dự toán, báo cáo UBND trình HĐND 
cùng cấp cân đối bố trí ngân sách để thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

b) Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc các quận, huyện chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan có liên quan giúp UBND cùng cấp theo dõi, đánh giá, kiểm tra, 
đôn đốc việc tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và định kỳ sơ kết, tổng kết để báo 
cáo kết quả cho UBND thành phố.  

4.Kho bạc Nhà nước các cấp trên cơ sở quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu 
thầu; dự toán của cấp có thẩm quyền giao; quyết định, hợp đồng đặt hàng, đấu thầu; 
biên bản nghiệm thu sản phẩm; biên bản nghiệm thu đặt hàng; biên bản nghiệm thu, 
thanh lý hợp đồng; các tài liệu khác có liên quan (nếu có) theo quy định tại Nghị định 
số 32/2019/NĐ-CP, quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan 
và Quyđịnh này, để thực hiện kiểm soát chi và tạm ứng, thanh toán kinh phí cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định 
hiện hành; xác nhận số kinh phí thanh toán trong năm của đơn vị sử dụng ngân sách 
(bảng đối chiếu dự toán, tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước). 

5. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập; nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; 
nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: Thực hiện theo quy định tại Điều 
27 Chương V Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Quyết định này. 

Điều 23. Quy định chuyển tiếp 
Đối vớicác sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố đã được cơ quan 

quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đã tổ chức đấu thầu và triển khai thực 
hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Quyết định 
số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng cho đến khi kết thúc nhiệm vụ được cấp trên giao; nghiệm thu, thanh lý hợp 
đồng đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích. 

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản 

ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 
                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                     KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                                                          Trần Văn Miên 

                                                 
   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2013-nd-cp-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich-210030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2013-nd-cp-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich-210030.aspx
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Phụ lục I 
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU 
Ban hành kèo theo Quy định của Quyết định số 21/2020/QĐ –UBND 

Ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 
 

Biểu 01 
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THEO NGÀNH, LĨNH VỰC  

GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU 
 

 
STT 

 
Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước theo ngành, lĩnh vực 
 

 
Phương thức 

I Sự nghiệp giáo dục đào tạo  
1 Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông Giao nhiệm vụ/đặt hàng 
2 Dịch vụ giáo dục thường xuyên Giao nhiệm vụ/đặt hàng 
3 Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng 

4 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
II Sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp  

 
5 Dịch vụ đào tạo  trình độ cao đẳng Giao nhiệm vụ/đặt hàng 
6 Dịch vụ đào tạo  trình độ trung cấp Giao nhiệm vụ/đặt hàng 
7 Dịch vụ đào tạo  sơ cấp nghề, đào tạo nghề 

dưới 03 tháng 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng 

8 Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng 

III Sự nghiệp  y tế - dân số  
9 Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức 

khỏe ban đầu 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng 

10 Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức 
năng 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng 

11 Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
12 Dịch vụ giám định Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
13 Dịch vụ y tế khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
IV Sự nghiệp thông tin và truyền thông  
14 Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
15 Dịch vụ viễn thông, Internet Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
16 Dịch vụ bưu chính Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
17 Dịch vụ công nghệ thông tin Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
18 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
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V 

 
Sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và 
du lịch 

19 Dịch vụ văn hóa Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
20 Dịch vụ gia đình Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
21 Dịch vụ thể dục, thể thao Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
22 Dịch vụ du lịch Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
23 Dịch vụ  khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
 

VI 
 
Sự nghiệp khoa học và công nghệ 
 

 

24 Dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ 
 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

25 Dịch vụ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng (bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật) 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

26 Dịch vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
27 Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và 

công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và 
công nghệ) 

 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

 
VII 

 
Sự nghiệp bảo vệ môi trường 
 

 

28 Dịch vụ môi trường Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
29 Dịch vụ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

 
VIII 

 
Các hoạt động kinh tế, sự nghiệp khác 

 

A Hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 

 

30 Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
31 Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
32 Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
33 Dịch vụ lĩnh vực thú y Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
34 Dịch vụ lĩnh vực thủy sản Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
35 Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
36 Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
37 Dịch vụ lĩnh vực phòng chống thiên tai Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
38 Dịch vụ lĩnh vực quản lý chất lượng Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
39 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
B Hoạt động kinh tế giao thông vậntải  
40 Dịch vụ lĩnh vực đường bộ Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
41 Dịch vụ lĩnh vực đường thủy nội địa Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
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42 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
C Hoạt động kinh tế tài nguyên môi trường  
43 Dịch vụ lĩnh vực quản lý đất đai Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
44 Dịch vụ lĩnh vực đo đạc và bản đồ Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
45 Dịch vụ lĩnh vực địa chất và khoáng sản Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
46 Dịch vụ lĩnh vực tài nguyên nước Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
47 Dịch vụ lĩnh vực quản lý tổng hợp tài 

nguyên môi trường biển và hải đảo 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

48 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
D Hoạt động kinh tế Công Thương  
49 Dịch vụ lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng 

lượng, hiệu quả 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

50 Dịch vụ lĩnh vực hóa chất Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
51 Dịch vụ lĩnh vực quản lý cạnh tranh Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
52 Dịch vụ lĩnh vực thương mại điện tử Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
53 Dịch vụ khuyến công; xúc tiến thương mại Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
54 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
Đ Hoạt động kinh tế xây dựng  
55 Dịch vụ lập các đồ án quy hoạch theo phân 

cấp không thuộc phạm vi hệ thống quy 
hoạch quốc gia theo Luật quy hoạch 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

56 Dịch vụ nghiên cứu thiết kế điển hình, thiết 
kế mẫu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của ngành xây dựng 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

57 Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc, 
thành lập bản đồ chuyên ngành xây dựng 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

58 Dịch vụ xây dựng, thu thập, duy trì hệ 
thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của ngành xây dựng, phát triển 
cổng thông tin điện tử 

 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

59 Dịch vụ điều tra thống kê Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
60 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
E Sự nghiệp lao động thương binh và xã 

hội 
 

61 Dịch vụ chăm sóc người có công Giao nhiệm vụ/đặt hàng 
62 Dịch vụ về việc làm Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
63 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 
Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

64 Dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc 
trẻ em; dịch vụ xã hội trong cơ sở bảo trợ 
xã hội 

Giao nhiệm vụ/đặt hàng 

65 Dịch vụ phòng, chống tệ nạn xã hội Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
66 Dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
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G Lĩnh vực Tư pháp  
 

67 
 
Dịch vụ trợ giúp pháp lý 

Giao nhiệm vụ/hình thức khác theo 
quy định của pháp luật về trợ giúp 
pháp lý 

68 Dịch vụ khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 
H Sự nghiệp khác  
69 Dịch vụ cứu nạn trên biển Giao nhiệm vụ 
70 Dịch vụ sự nghiệp khác Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

 
Biểu 02 

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THỰC HIỆN  
ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU 

 
1. Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; dịch vụ vận hành khai thác 
bến phà đường bộ (trong trường hợp dịch vụ này  có định mức kinh tế- kỹ thuật và đơn 
giá được cấp có thẩm quyền ban hành để  làm cơ sở đặt hàng cho doanh nghiệp thực 
hiện) 
 
2. Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 
 
3. Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, 
đường phố, dải phân cách, vòng xoay. 
 
4. Dịch vụ chiếu sáng đô thị. 
 
5. Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng. 
 
6. Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu chuyên đề, phim 
truyện do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ. 
 
7. Dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước 
ngoài. 
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Phụ lục II 
DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  

THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU 
(Ban hành kèm theo Quy định của Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND  
ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
I.  SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG 
1.Quản lý, khai thác công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt, cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi, theo quy định của pháp luật về thủy lợi 
2. Dịch vụ cung cấp điện, nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo. 
 3. vắc xin, sinh phẩm trong các trường hợp sau: (i) Phục vụ công tác phòng, chống các 
bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; (ii) 
Sử dụng cho chương trình tiêm chủng mở rộng; (iii) Chỉ có một nhà sản xuất trong 
nước. 
 4. Một số sản phẩm, dịch vụ công ích quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ 
   * Sản phẩm, dịch vụ công ích tại khoản 1 Mục I này thực hiện đặt hàng, trường hợp 
pháp luật chuyên ngành quy định thực hiện phương thức giao nhiệm vụ thì được thực 
hiện giao nhiệm vụ; nhưng khuyến khích áp dụng hình thức đặt hàng. 
 
 II. SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU HOẶC ĐẶT 
HÀNG 
1.Quản lý, khai thác công trình thủy lợi vừa và công trình thủy lợi nhỏ, cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi. 
2. Dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị. 
3. Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung. 
4. Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị. 
5. Sản xuất, cung ứng, lưu trữ giống gốc giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy 
sản. 
6. các sản phẩm chiết tách từ huyết tương theo quy mô công nghiệp (Albumin, 
Gammaglubulin, các yếu tố đông máu cô đặc) 
7. Sản xuất sản phẩm kích dục tố cho cá đẻ HCG. 
8. Vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, 
vùng sâu, vùng xa. 
9. Dich vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa. 
10. Quản lý, khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá. 
11. Một số sản phẩm, dịch vụ công ích quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 
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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: 22/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  03  tháng 8  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND thành 
phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch 

đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 159/TTr-SDL ngày 13 
tháng 7 năm 2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường 
biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hộ đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố , Giám đốc các sở: Du lịch, Giao thông vận tải; Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng thành phố; Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố; Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

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

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

Số:23/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  05  tháng 8  năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định giá dịch vụ ra, vào bến xe Trung tâm Đà Nẵng  

đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế và ngược lại 
 

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 Giá số 11/2012/QHH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-
BTC ngày 28/ 4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, trong 
đó quy định phương pháp xác định chi phí và giá thành toàn bộ của hàng hóa, dịch vụ; 
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Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT  ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch  số 152/2014/TTLT-BTC  ngày 15tháng 10 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước 
vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Theo đề nghị của Sở tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 98/TTr-STC 
ngày 29 tháng 6 năm 2020; ý kiến đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà 
nẵng tại Công văn số 1810/SGTVT- QLVTPTNL ngày 29 tháng 4 năm 2020; ý kiến 
thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 1597/STP- XDKTVB ngày 27 tháng 
5 năm 2020 và Công văn số 1808/STP- XDKTVB ngày 16 tháng 6 năm 2020; trên cơ 
sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố.  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Quy định giá dịch vụ ra, vào bến xe Trung tâm Đà Nẵng đối với 

tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế và ngược lại như sau: 

Mức giá dịch vụ ra, vào bến xe Trung tâm Đà Nẵng  đối với tuyến xe buýt liên 
tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế và ngược lại được tính theo số ghế thiết kế của xe với đơn 
giá: 3.500đồng/ghế/lần ra vào bến xe. Mức giá này là giá đã bao gồm các khoản chi 
phí trực tiếp, chi phí chung, lợi nhuận dự kiến và thuế giá trị gia tăng. 

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

          1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá dịch vụ ra, vào Bến xe trung tâm Đà Nẵng 
đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế- và ngược lại 

         2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan cung ứng và sử dụng 
dịch vụ ra, vào Bến xe trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà 
Nẵng- Huế- và ngược lại 

         Điều 3.Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan 

         1.Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng có trách nhiệm: 

           a) Căn cứ giá dịch vụ ra, vào Bến xe trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt 
liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế- và ngược lại lại làm cơ sở thực hiện, đồng thời gửi Sở 
tài chính để theo dõi, quản lý; thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định. 

          b) Tiếp nhận giải quyết các nội dung vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ ra, 
vào Bến xe trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế 
và ngược lại trong quá trình quản lý, vân hành. Báo cáo tình hình và vướng mắc liên 
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quan  đến giá dịch vụ ra, vào Bến xe trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh 
liền kề Đà Nẵng - Huế và ngược lại cho cơ quan chức năng. 

         c) Thực hiện việc theo dõi, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; 
thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước về thuế; quản lý, sử dụng số tiền còn 
lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ  với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

        2.Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố triển 
khai, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mức giá dịch vụ ra, vào Bến xe trung 
tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng- Huế và ngược lại theo 
đúng quy định của pháp luật. 

       3.Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: có trách nhiệm hướng dẫn Công ty CP Vận tải và 
Quản lý bến xe Đà Nẵng sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định, thực hiện 
nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật 
có liên quan. 

       4.Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn Công ty CP Vận tải 
và Quản lý bến xe Đà Nẵng triển khai, tổ chức thực hiện giá dịch vụ ra, vào Bến xe 
trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế và ngược lại 
đảm bảo quy định của Luật Giá. 

      Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng  8  năm 2020. 

       Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Tài chính, Giám dốc Sở Giao thông Vận 
tải, Cục trưởng cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản 
lý bến xe Đà Nẵng  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 
KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 Trần Văn Miên 
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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:299/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 
 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát năm 2021  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng  

                                        
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 15 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015;  
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Tờ trình số 

53/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 
của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân thành phố theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 
phố tại Tờ trình số 53/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2020, tập trung một số 
nội dung sau: 

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP  
1. Xem xét, thảo luận báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình 

và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 
tháng, năm 2021 và kế hoạch 05 năm 2016-2020; báo cáo kết quả công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-
2026; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 
Cục Thi hành án dân sự thành phố và các báo cáo khác theo quy định của pháp 
luật.  

2. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình giám sát năm 
2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri, đơn, thư công dân trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. 



69 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020  

3. Tiến hành hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và giám sát 
việc thực hiện các nội dung, vấn đề đã được cam kết tại phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn của kỳ họp. 

 
II. CÁC NỘI DUNG GIAO THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, CÁC TỔ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIÁM SÁT  
Trong năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố triển khai 
thực hiện giám sát các nội dung cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 

24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội. Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư; các giải pháp kích cầu phát triển du lịch; 
việc triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế đêm của thành phố; đẩy mạnh 
các hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố; giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp. 

- Giám sát tình hình thực hiện các kết luận, công trình, dự án tại “Tọa đàm 
mùa Xuân 2019”, “Diễn đàn đầu tư 2020”. 

- Việc xử lý các dự án chậm triển khai. Công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu 
quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Tiến độ giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư; kế hoạch thu hồi và sử dụng 
đất đối với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn thành 
phố.  

- Giám sát việc triển khai kế hoạch vốn xây dựng cơ bản trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công được bố trí kế hoạch 
vốn năm 2021, nhất là các công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn thành 
phố. 

- Giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện quy định phân cấp nguồn 
thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân 
sách 2021 - 2025. 

- Giám sát công tác thu, chi ngân sách; việc thực hiện Đề án chống thất 
thu, trong đó tập trung ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và kinh doanh 
bất động sản; tình hình nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất. 

2. Lĩnh vực Đô thị: 
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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- Giám sát việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 
2020; xây dựng kế hoạch 2021 - 2025.  

- Giám sát việc xử lý chung cư xuống cấp, khu tập thể xuống cấp tại khu 
vực trung tâm thành phố. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án tăng cường vận 
tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm 
soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố; tình 
hình đầu tư, quản lý và vận hành các bãi đỗ xe công cộng; tiến độ đầu tư dự án 
xe buýt nhanh BRT và các công trình phụ trợ. 

- Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và việc thực 
hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Thành ủy về việc tăng 
cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

- Giám sát triển khai thực hiện Thông báo số 331-TB/TU ngày 31 tháng 
01 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

- Giám sát công tác thu gom, phân loại rác tại nguồn theo Nghị quyết số 
204/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai (quy hoạch treo). 
- Giám sát công tác quản lý môi trường, xử lý các điểm ngập úng, điểm 

nóng về ô nhiễm môi trường. 
- Giám sát tình hình đầu tư nâng cấp các hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn 

và khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn; các dự án xử lý nước thải, các dự 
án chống ngập úng trên địa bàn thành phố. 

- Giám sát kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - 
Thành phố môi trường”. 

- Giám sát tiến độ thực hiện các công trình cấp nước của thành phố. 
3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 
- Giám sát việc thực hiện Chương trình thành phố “5 không, 3 có” “4 an”, 

xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. 
- Giám sát việc thực hiện Luật Giáo dục 2019, việc nâng cao chất lượng 

giáo dục; việc đầu tư xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học 
và Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về 
“Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn 
hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

- Giám sát việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến 
điều trị và phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, hiện đại; việc 
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triển khai các giải pháp tổng thể để giảm quá tải bệnh viện và Đề án đơn vị vệ 
tinh tại các trung tâm y tế quận, huyện; tiến độ đầu tư các công trình y tế trọng 
điểm. 

- Giám sát thực hiện chính sách an sinh xã hội; công tác đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm, đào tạo nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn thành phố, 
công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh trên địa bàn thành phố. 

- Giám sát công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, hiệu quả công tác cai 
nghiện tại cộng đồng, cai nghiện tập trung và quản lý các đối tượng sau cai. 

4. Lĩnh vực Pháp chế: 
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí 

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

- Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Việc thực hiện chương trình “thành phố 4 an”; trọng tâm là công tác 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn thành phố.  

- Công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới 
tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021; công tác tinh giản biên chế; 
thực hiện phân cấp, giao quyền và hậu phân cấp, giao quyền trên một số lĩnh vực 
quản lý nhà nước. 

- Công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của 
Uỷ ban nhân dân thành phố. 

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân. 

- Việc thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống vi phạm pháp 
luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và 
công tác thi hành án tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo.  

Điều 2. Căn cứ vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành 
phố, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành 
phố xây dựng, triển khai chương trình giám sát của mình; tổ chức các hoạt động 
giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân 
dân theo quy định; các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn 
cứ vào điều kiện và tình hình thực tế chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng 
chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo 
quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, phân công, 
điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 
giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo kết quả thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp 
thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám 
sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; thực hiện đầy đủ, kịp thời, 
nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 
2016-2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 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:302/NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 
 

 
 

 NGHỊ QUYẾT 
Về việc thành lập tổ dân phố mới  

trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 15 

  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-
BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức 
và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 
 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 3898/TTr-
UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa 
bàn quận Cẩm Lệ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 
thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Thông qua việc thành lập 02 (hai) tổ dân phố mới tại Khu Chung 
cư Phong Bắc thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, 
như sau: 

1. Tổ dân phố số 65 (gồm 03 khối nhà: CT01, CT02, CT03) có 330 hộ gia 
đình với 896 nhân khẩu. 

2. Tổ dân phố số 66 (gồm 04 khối nhà: CT04, CT05, CT06, CT07) có 390 
hộ gia đình với 1.337 nhân khẩu. 

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

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

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

nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020 và có 
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hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông 
qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:303/NQ-HĐND 

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư,  
quản lý và sử dụng các công trình, thiết chếvăn hóa, thể thao 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 15 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015;  
Căn cứ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quy 
hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng”;  

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 52/BC-ĐGS ngày 01 tháng 7 năm 2020 của 
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phốvà ý kiến của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất với Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 
2020 về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và 
sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng” của Đoàn giám sát, đồng thời nhấn mạnh: 

Trong giai đoạn 2015- 2020, thành phố có sự quan tâm quy hoạch, đầu tư 
các công trình văn hóa, thể thao từ cấp thành phố đến cơ sở, tạo điều kiện cho 
người dân có nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí, từng bước nâng cao đời sống tinh 
thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố. Nhiều công 
trình, thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng của thành phố được đầu tư xây mới, 
nâng cấp, quyết định chủ trương đầu tư. Hệ thống thiết chế văn hóa quận/huyện, 
phường/xã, thôn cũng được từng bước đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Tổ chức, 
bộ máy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đã được 
sắp xếp, kiện toàn, dần đi vào nề nếp. Các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao 
do thành phố quản lý được khai thác tích cực. Hoạt động của các trung tâm văn 
hóa, thông tin và thể thao quận, huyện đang từng bước được mở rộng, đa dạng; 
một số trung tâm văn hóa - thể thao ở cấp phường, xã bước đầu hoạt động tốt.Bên 
cạnh đó, nhiều nguồn lực từ xã hội được huy động để đầu tư cho văn hóa, thể 
thao, góp phần đa dạng hóa các loại hình văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui 
chơi, giải trí của người dân, du khách. 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=378/BC-UBTVQH12&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cho thấy vẫn 
còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng 
các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố, đó là: Công tác 
quy hoạch, bố trí đất cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao còn nhiều bất 
cập, quỹ đất cho văn hóa, thể thao còn thấp; quy hoạch mạng lưới không gắn với 
quy hoạch đất; quy hoạch thiếu tính tổng thể, chưa đồng bộ; công tác quản lý quy 
hoạch còn bất cập, thiếu tính ổn định, bền vững.Công tác đầu tư, xây dựng các 
công trình, thiết chế văn hóa, thể thao thời gian qua còn hạn chế, thiếu các công 
trình, thiết chế văn hóa, thể thao mang tính biểu tượng, động lực, điểm nhấn của 
thành phố; đầu tư còn dàn trải, chắp vá, thiếu tính đồng bộ; chất lượng đầu tư 
chưa đảm bảo, thiết kế, công năng chưa phù hợp; tiến độ đầu tư chậm, chưa đảm 
bảo theo mục tiêu đề ra.Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực ở nhiều đơn vị còn chưa 
tinh gọn, chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Công tác quản lý, sử dụng các 
công trình, thiết chế văn hóa, thể thao còn nhiều bất cập, nhiều đơn vị hoạt động 
chưa hiệu quả; phương thức tổ chức hoạt động đơn điệu, nội dung chưa phong 
phú và thiếu hấp dẫn làm cho sức thu hút người dân đến với thiết chế văn hóa, 
thể thao chưa nhiều. Kinh phí hoạt động của các đơn vị chủ yếu từ ngân sách, tỷ 
lệ tự chủ chi thường xuyên thấp.Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã 
hội hóa đầu tư vào văn hóa, thể thao còn hạn chế; việc sử dụng tài sản công vào 
mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê, kinh doanh còn nhiều vướng mắc, bất 
cập. 

Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 
quan như: Công tác dự báo, định hướng, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng các công 
trình, thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố thiếu tầm nhìn, chưa đồng bộ, chưa 
phù hợp so với tình hình thực tế của địa phương, chưa theo kịp sự phát triển kinh 
tế - xã hội, sự gia tăng dân số trên địa bàn thành phố. Việc phân cấp đầu tư xây 
dựng các thiết chế văn hóa - thể thao phường, xã từ nguồn ngân sách quận, huyện 
trong khi nguồn lực của các địa phương còn hạn chế nên trong thời gian qua 
nhiều địa phương ưu tiên tập trung đầu tư các lĩnh vực khác để giải quyết những 
vấn đề bức xúc tại địa phương, chưa quan tâm đầu tư cho văn hóa, thể thao; một 
số địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhưng lại chưa quan tâm 
đến công tác quản lý và hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa sau đầu 
tư.Thiếu tính kết nối trong quản lý nhà nước giữa ba cấp thành phố/quận, 
huyện/phường, xã trong việc quy hoạch, đầu tư các công trình, thiết chế văn hóa 
- thể thao trên địa bàn thành phố. Đội ngũ cán bộ phụ trách các thiết chế văn hóa, 
thể thao còn thiếu và yếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa được chuẩn hóa, 
thiếu tính chuyên nghiệp. Các văn bản quy định, hướng dẫn về các chính sách, 
quy trình, thủ tục thực hiện xã hội hóa và sử dụng tài sản công vào mục đích sản 
xuất, kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết còn thiếu tính đồng bộ, chưa cụ 
thể, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn nên khó áp dụng. 

Điều 2.Những nhiệm vụ cụ thể tập trung thực hiện trong thời gian đến 
1. Căn cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghị 
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quyết 43-NQ/BCT ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và 
phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể hóa 
quy hoạch các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trong quá trình lập đồ án 
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị. Đảm bảo đất cho văn hóa, 
thể thao, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau quy hoạch; chú trọng quy 
hoạch, đầu tư xây dựng các công trình lớn, có tính đột phá, các công viên, quảng 
trường văn hóa có quy mô phù hợp, đặc sắc, các cụm thể thao biển để tạo điểm 
đến sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao cho người dân thành phố và du khách.  

Trước mắt, tập trung nguồn lực để đầu tư và kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 
2020-2025 đối với danh mục các công trình sau đây: Trung tâm Văn hóa - Điện 
ảnh; Nhà Văn hóa Thiếu nhi phía Tây thành phố; Công viên Thanh niên, Công 
viên 29 Tháng 3; Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở Phong Lệ; mở rộng Nghĩa 
trũng Hòa Vang, Nghĩa trũng Phước Ninh; Dự án phát triển du lịch cộng đồng 
kết hợp làng nghề nước mắm và dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Dự án phát 
triển du lịch cộng đồng gắn với Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống 
cộng đồng người Cơtu; Dự án tuyến đi bộ Bạch Đằng - Cầu Nguyễn Văn Trỗi - 
Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư các công viên kết hợp lối xuống biển; Dự án khu 
vực Nhà tập võ Taekwondo gắn với cải tạo cảnh quan và đầu tư các sân thể thao 
ngoài trời tại khu vực đường 2 Tháng 9; đầu tư hoàn thiện Khu Liên hợp thể dục 
thể thao Hoà Xuân từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, kêu gọi đầu tư Công 
viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn. 

2. Rà soát, điều chỉnh tiến độ, mục tiêu đầu tư hoàn thiện thiết chế văn hóa 
- thể thao cơ sở theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 
của UBND thành phố về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quyết định mạng lưới thiết chế văn 
hóa - thể thao trên địa bàn từng quận, huyện gắn với quy hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, khả năng ngân 
sách và tình hình thực tế ở từng địa phương, hướng tới xây dựng một hệ thống 
thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại từ thành phố đến các quận, huyện, 
phường, xã, thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt, vui chơi, giải trí; hoàn 
thành nội dung này trong năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND 
thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020. Trong đó, cần lưu ý một số vấn đề sau: 

- Rà soát các công trình, thiết chế văn hóa thể thao cơ sở hiện có để đề xuất 
giải pháp đầu tư hoàn thiện, đồng bộ từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị, nhân 
lực, đảm bảo tiêu chí, quy định của Trung ương, có giải pháp phát huy hiệu quả 
hoạt động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân địa phương.  
 - Đối với các vị trí đất đã được quy hoạch, chưa đầu tư xây dựng: cần xem 
xét lại việc quy hoạch và đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cấp phường theo 
cụm dân cư, phát huy thế mạnh của từng địa phương, ưu tiên đầu tư xây dựng và 
hoạt động theo hình thức xã hội hóa đối với các vị trí, khu đất đã được quy hoạch, 
ngân sách chỉ tập trung cho các khu vực khó thu hút đầu tư, không chạy theo chỉ 
tiêu số lượng, không nhất thiết mỗi phường đều có trung tâm văn hóa - thể thao 
mà chú trọng nhu cầu thực tế của người dân.  
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- Bổ sung quỹ đất đối với các vị trí đã thu hồi, thay đổi mục đích sử dụng; 
xây dựng danh mục các lô đất quy hoạch cho thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, 
xác định cụ thể danh mục các công trình do thành phố đầu tư, danh mục công 
trình kêu gọi xã hội hóa, phân kỳ đầu tư phù hợp. 

- Rà soát, nhân rộng những mô hình trung tâm văn hóa - thể thao cơ sở hoạt 
động hiệu quả.  
 3. Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn 
hóa và thể thao trên địa bàn thành phố được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết 
định số 343/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 phù hợp với Quyết định 
429/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng về Phê duyệt quy hoạch 
mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 
lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, hoàn thành trong năm 2020. Trong 
đó lưu ý về mục tiêu thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp 
công lập theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, 
thống nhất; tăng dần mức độ tự chủ chi thường xuyên phù hợp với lộ trình tính 
giá dịch vụ sự nghiệp công. 
 4. Sắp xếp, củng cố, hoàn thiện bộ máy, nguồn nhân lực của hệ thống thiết 
chế văn hóa - thể thao các cấp tinh gọn, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo, đào tạo 
lại đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao đạt chuẩn về chuyên 
môn theo quy định. 
 5. Trên cơ sở Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định 
số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, đề nghị UBND thành phố xây 
dựng, bổ sung chính sách miễn, giảm tiền thuê đất vào Quyết định số 
06/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 về danh mục lĩnh vực, địa bàn 
ưu đãi và chính sách xã hội hóa giai đoạn 2020-2020 sau khi các bộ, ngành ban 
hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án xã hội hóa; bổ sung danh 
mục dự án kêu gọi đầu tư. 
 6. Căn cứ vào các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị 
định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Thông tư 
144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn cụ 
thể về quy trình, thủ tục sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, 
cho thuê, kinh doanh để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo quy 
định nhằm phát huy hiệu quả của công trình đã đầu tư. 

7. Đối với một số vấn đề cụ thể: 
- Sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa 

Xuân, Nhà tập võ Taekwondo, trong đó phân định rõ khu vực đầu tư công, khu 
vực kêu gọi xã hội hóa, có kế hoạch phân kỳ đầu tư, kêu gọi đầu tư phù hợp; có 
kế hoạch sửa chữa một số công trình, thiết chế văn hóa, thể thao xuống cấp, hư 
hỏng: Bể bơi thành tích cao, Sân vận động Hòa Xuân; hoàn thành công trình 
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Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên giai đoạn 1, hoàn thành các nội 
dung này trong năm 2020. 

- Hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới Nhà sinh hoạt cộng đồng 
trên địa bàn các quận, huyện. Những nơi có điều kiện có thể tích hợp công năng 
của nhà sinh hoạt cộng đồng/nhà họp tổ dân phố, thôn với thiết chế văn hóa - thể 
thao cơ sở. 

- Rà soát, sửa đổi, ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 
6273/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố về ban hành 
Quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của Trung tâm văn hóa - thể 
thao phường, xã trên địa bàn thành phố phù hợp với các quy định hiện hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân 

thành phố thông qua.  
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng tổ chức triển khaithực hiện 

Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tiến độ triển khai tại kỳ 
họp cuối năm 2020 và báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố theo 
đề nghị của Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kịp thời đôn đốc việc 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 được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 
2016 - 2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 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:306/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

  
 
 

   NGHỊ QUYẾT 
Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ công tác đầu 

tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng 

  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 15 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  
Xét Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và nhiệm vụ công 
tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 26 tháng 
6 năm 2020 của UBND thành phố về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 như sau: 
 1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020: 12.373,196 tỷ đồng 

(giảm 1.966,106 tỷ đồng so với kế hoạch vốn đầu năm) 
a) Vốn trong nước: 11.007,096 tỷ đồng, gồm các nguồn sau: 
- Nguồn ngân sách tập trung: 
 
+ Ngân sách thành phố: 
 
+ Ngân sách quận, huyện: 

2.117,652 tỷ đồng 
(giảm 1.167,94 tỷ đồng) 

1.695,896 tỷ đồng 
(giảm 1.167,94 tỷ đồng) 

421,756 tỷ đồng 
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 
 
+ Ngân sách thành phố: 

2.500,000 tỷ đồng  
(không thay đổi) 

2.370,514 tỷ đồng 
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+ Ngân sách huyện Hòa Vang để chi đầu tư 
Chương trình Nông thôn mới: 

129,486 tỷ đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:  175,000 tỷ đồng 
- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 323,000 tỷ đồng 

- Nguồn khác, nguồn tăng thu tiết kiệm chi các 
năm trước chuyển sang: giảm 798,166 tỷ đồng  

      5.891,444 tỷ đồng 

b) Vốn nước ngoài (ODA): 1.366,100 tỷ đồng (không thay đổi), gồm các 
nguồn sau: 

- Vốn Trung ương hỗ trợ: 
(trong đó: Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu 
và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020) 

769,000 tỷ đồng 
185,704 tỷ đồng 

 
- Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài: 
(Nguồn bội chi ngân sách địa phương) 

597,100 tỷ đồng 

2. Điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020  
a) Điều chỉnh giảm: 
Rà soát, cắt giảm những công trình thừa vốn sau quyết toán, các công trình 

vướng đền bù giải tỏa chưa triển khai thi công và các công trình mới đến nay chưa 
hoàn thành các thủ tục để khởi công nên không có khả năng giải ngân hết kế hoạch 
vốn đã bố trí; phân bổ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi dự nguồn để bù đắp tương 
ứng nguồn ngân sách tập trung dự kiến giảm thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

b) Điều chỉnh tăng: Việc bổ sung vốn cho các công trình thực hiện theo thứ 
tự ưu tiên như sau:  

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán cho các công trình đã có quyết định phê 
duyệt quyết toán; 

- Các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2020, ưu tiên bố trí vốn thanh 
toán đến 90% khối lượng hoàn thành theo quy định để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Đối với công trình chuyển tiếp, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện, tập trung vốn cho công tác đền bù giải tỏa;  

- Đối với công trình mới, ưu tiên bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm, 
động lực, thực hiện giải tỏa, các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và 
các công trình mới đến nay đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công quý 
IV năm 2020. 

c) Đối với vốn đầu tư phân cấp cho các quận, huyện: đề nghị các địa phương 
chủ động căn cứ vào khả năng thu ngân sách để rà soát, cắt giảm, giãn các nhiệm 
vụ chi và sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để đảm bảo cân đối theo 
quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 



 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020 82 

3. Nhiệm vụ công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và một số giải pháp 
đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

a) Các Sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị liên quan 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 
các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa các dự án trên 
địa bàn thành phố năm 2020, phấn đấu đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-
KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân vốn đầu tư công năm 2020. 

b) Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến 
độ đền bù giải tỏa; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý để có kế 
hoạch đền bù giải tỏa bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu; 
UBND các quận, huyện ưu tiên tập trung rà soát xử lý các vướng mắc trong công tác 
giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm, động lực; các dự án đã lựa 
chọn nhà thầu nhưng chưa thi công được do chưa có mặt bằng như Dự án nâng cấp, 
cải tạo đường ĐT601; Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ đường sắt đến Quốc lộ 
1A), hay các dự án đã triển khai từ các năm trước đến nay vẫn còn vướng mặt bằng 
như Dự án Đường Vành đai phía Tây; Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan (đoạn 
Km5+226,59 - KM10+501 - từ Cầu Đỏ - QL14B); Tuyến đường liên xã Hòa Phú - 
Hòa Ninh; Khu công nghệ cao, Các tuyến đường 45m (đoạn từ đường Hồ Ngọc Lãm 
đến đường Trương Định, đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường Nguyễn Văn Thoại); 
Đường ĐH 2 (Hòa Phú - Hòa Nhơn)… 

c) Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án: có kế hoạch chi tiết, phân công theo 
dõi, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị… tổ chức 
tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đặc biệt các công trình trọng điểm, 
động lực…; phối hợp, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc 
hoàn thiện hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành (không để 
dồn khối lượng); chủ động rà soát và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề 
xuất hướng xử lý đến các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. 

d) Các cơ quan chuyên môn, chuyên ngành xây dựng tích cực thực hiện, tháo 
gỡ các khó khăn trong việc lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công; công tác 
mời thầu, đấu thầu dự án; công tác giải phóng mặt bằng…  

đ) Chủ động điều chuyển vốn các công trình không triển khai được hoặc chậm 
triển khai, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung cho 
các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, 
các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có khả 
năng giải ngân cao, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà 
đầu tư… Thống nhất giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho các công trình trong năm 
2020 nhưng chưa có hoặc lũy kế vốn bố trí vượt so với kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 5679/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 
2019 (sẽ được điều chỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố cuối năm 2020). 
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e) Khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, chuẩn 
bị công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án nhất là các dự án 
động lực, trọng điểm, đặc biệt các dự án chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc 
khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và chào 
mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII như: Trạm trung chuyển rác thải 
khu vực đường Lê Thanh Nghị; Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Bãi 
rác Khánh Sơn - giai đoạn 2; Dự án Trung tâm công nghệ sinh học kết hợp Cơ sở 
nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2); Xử lý ngập úng khu vực lân cận hạ lưu 
tuyến cống Khe Cạn - ngã Ba Huế; Khu đất bên cạnh công viên APEC - Vườn tượng 
APEC mở rộng; Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; 
Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); Tuyến ống thu gom nước thải đường 
Nguyễn Tất Thành; Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (giai đoạn 2); Trung tâm y tế quận 
Sơn Trà (giai đoạn 1); Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1); Trường Cao đẳng 
nghề Đà Nẵng giai đoạn 1; Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2); Xây mới Trường 
THCS Trưng Vương; Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn qua thôn La 
Châu xã Hòa Khương, thôn An Trạch và thôn Bắc An xã Hòa Tiến). 

Điều 2. Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025, đề nghị UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện xây dựng kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy 
định của Luật Đầu tư công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tại kỳ họp 
cuối năm 2020. Trong đó, lưu ý một số vấn đề sau: 

- Về nguồn vốn: Nguồn vốn vay (7.428 tỷ đồng), nguồn thu tiền sử dụng đất 
(22.690 tỷ đồng) là rất lớn so với giai đoạn 2016-2020. Đề nghị cần có kế hoạch 
chuẩn bị đầu tư, thực hiện công trình, dự án theo lộ trình khai thác quỹ đất. Đồng 
thời, quan tâm ưu tiên tập trung nguồn lực này để đầu tư cho các công trình lớn, tạo 
sức lan tỏa; hạn chế phân bổ đầu tư dàn trãi. 

- Nguồn vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 10.960 tỷ đồng (vượt 
quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo quy 
định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công). Đề nghị UBND thành phố có ý kiến 
với Trung ương về nguồn vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 nêu trên. 

- Về phân bổ nguồn vốn:  
+ Báo cáo của UBND thành phố chỉ mới trình số liệu và phương án phân bổ 

tổng thể, không kèm theo danh mục chi tiết công trình, dự án. Đề nghị UBND thành 
phố tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm 
bảo đúng nguyên tắc bố trí vốn theo quy định tại Điều 51, Luật Đầu tư công.  

+ Về nguồn vốn vay, đề nghị rà soát nguồn vốn vay, tính toán hạn mức phù 
hợp, dành hạn mức để cân đối được cho vốn vay ODA (do Trung ương cho thành 
phố vay lại) trong trường hợp Trung ương thống nhất thực hiện các dự án từ nguồn 
vốn vay ưu đãi trên địa bàn thành phố. 
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+ Tổng nguồn vốn nêu trên chưa tính toán phân bổ để chi trả bồi thường cho 
các dự án thu hồi đất theo quy hoạch. Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch, tiến 
độ và giải pháp nguồn lực để thực hiện thu hồi các khu đất lớn theo chủ trương của 
thành phố. 

+ Về nguồn vốn dự phòng dự kiến 589 tỷ đồng, lưu ý nguồn dự phòng ngân 
sách giai đoạn đầu cần bố trí đảm bảo thực hiện các dự án phát sinh, đặt biệt là chủ 
động nguồn để đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài; vốn đối ứng cho các dự án Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; vốn 
tham gia thực hiện dự án theo phương thức PPP (nếu có)… 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch điều chỉnh kế 

hoạch vốn đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để chỉ đạo 
các ngành, các quận, huyện thực hiện, đảm bảo khối lượng thực hiện, giải ngân 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Tổng hợp, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình 
Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố 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 15 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

 

 

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

Số:307/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 15 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 4344/TTr-UBND ngày 

04 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn 
quận Thanh Khê và Liên Chiểu; Tờ trình số 4346/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 
năm 2020 về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 
Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3); Tờ trình số 4345/TTr-UBND ngày 
04 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước 
mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng 
Nam; Tờ trình số 4343/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tuyến ống thu gom 
nước thải đường 2 Tháng 9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng 
Long); Tờ trình số 3562/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 
Trạm trung chuyển rác thải khu vực Ngũ Hành Sơn; Tờ trình số 3563/TTr-
UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trạm trung chuyển rác thải 
khu vực Cẩm Lệ; Tờ trình số 4177/TTr-UBND ngày 29 năm 6 năm 2020 về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện tuyến đường gom dọc hai bên 
đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên đến Túy Loan); Tờ trình số 
451/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2020 về việc Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Doanh trại Hải đội dân quân 
thường trực; Tờ trình số 4175/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2020 về việc 
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến 
đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
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Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
đối với 08 dự án: Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận 
Thanh Khê và Liên Chiểu; Xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 
3); Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước 
mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng 
Nam; Tuyến ống thu gom nước thải đường 2 Tháng 9 (đoạn từ đường Phan 
Thành Tài đến đường Thăng Long); Trạm trung chuyển rác thải khu vực Ngũ 
Hành Sơn; Trạm trung chuyển rác thải khu vực Cẩm Lệ; Hoàn thiện tuyến đường 
gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên đến Túy Loan); 
Doanh trại Hải đội dân quân thường trực, theo Phụ lục I đính kèm. 

Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn đối với dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần 
lễ cấp cao APEC 2017, theo Phụ lục II đính kèm. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
 1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để 
triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công 
và pháp luật liên quan; rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, thực hiện nghiêm túc 
đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với các dự án trước khi phê 
duyệt dự án đầu tư; kiểm soát chặt chẻ nội dung chủ trương đầu tư đã phê duyệt, 
xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư phù hợp, hạn 
chế phát sinh tăng tổng mức đầu tư các dự án đã thông qua.  
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020 và có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 
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Phụ 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 307/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 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 

Cải tạo, xây 
dựng hệ 
thống thoát 
nước mưa 
trên địa bàn 
quận Thanh 
Khê và Liên 
Chiểu (theo 
Tờ trình số 
4344/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020) 

- Cải tạo kết cấu tuyến cống 
thoát nước liên phường 
Xuân Hà, tuyến cống liên 
phường Tam Thuận và xử lý 
ngập úng khu vực trước 
trường Huỳnh Ngọc Huệ 
trên đường Hà Huy Tập 
nhằm đảm bảo an toàn cho 
người dân sinh sống dọc hai 
bên tuyến cống, xử lý thoát 
nước chống ngập úng cho 
khu vực. 
- Xây dựng tuyến kênh thoát 
nước từ Khu công nghiệp 
Hòa Khánh đến sông Cu Đê 
(đoạn còn lại) nhằm đầu tư 
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, 
khớp nối hệ thống thoát 
nước chống ngập úng cho 
khu vực. 

a) Cải tạo kết cấu 
tuyến cống thoát 
nước liên phường 
Xuân Hà 
b) Xử lý ngập úng 
khu vực trước Trường 
Huỳnh Ngọc Huệ trên 
đường Hà Huy Tập 
c) Cải tạo kết cấu 
tuyến cống liên 
phường Tam Thuận 
(đi qua chợ Tân 
Chính) 
d) Xây dựng tuyến 
kênh thoát nước từ 
Khu công nghiệp Hòa 
Khánh đến sông Cu 
Để (đoạn còn lại). 
 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình hạ 
tầng kỹ 
thuật cấp 
I 

314.055.098.000  

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố. 

 

Quận 
Thanh 
Khê, 
Liên 

Chiểu, 
thành 

phố Đà 
Nẵng. 

Năm 
2020-
2021 

Cần có các 
giải pháp thi 
công an toàn, 
không dàn 
trải, đảm bảo 
tiến độ, chất 
lượng, hạn 
chế ảnh 
hưởng đến 
hoạt động 
của khu dân 
cư. 
 

2 
Xây dựng 
Trạm xử lý 
nước thải 

- Đầu tư dự án Xây dựng 
Trạm xử lý nước thải Hòa 
Xuân (giai đoạn 3) nhằm 
mục đích xử lý nước thải lưu 

- Đầu tư xây dựng 
mới Trạm xử lý nước 
thải với công suất xử 
lý 60.000 m3/ngày 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình Hạ 

590.147.314.000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 

Quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 

Năm 
2020-
2023 

Rà soát lại 
những bất 
cập, hạn chế 
của dự án đầu 
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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 
Hòa Xuân 
(giai đoạn 3)  
(theo Tờ 
trình số 
4346/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020) 

vực Hòa Cường (bao gồm 
Trạm bơm Khuê Trung, 
trạm bơm HC5 và lưu vực 
dọc đường 2/9 từ đường 
Phan Thành Tài đến đường 
Thăng Long) và chuyển tải 
toàn bộ nước thải từ Trạm 
xử lý nước thải Hòa Cường 
(hiện chưa đảm bảo chất 
lượng đầu ra theo quy định) 
về Trạm xử lý nước thải Hòa 
Xuân để xử lý; Lưu vực 
đường Thăng Long (từ cầu 
Tiên Sơn đến cầu Đỏ); Lưu 
vực Bắc Cẩm Lệ; Lưu vực 
Nam Cẩm Lệ; Lưu vực Ngũ 
Hành Sơn 1 (bao gồm: Lưu 
vực cửa xả Furama, Lưu vực 
từ sân bay Nước Mặn đến 
đường Phạm Hữu Nhật, Lưu 
vực đường Trần Hưng Đạo 
nối dài (đoạn từ cầu Tiên 
Sơn đến Trạm XLNT Ngũ 
Hành Sơn); Lưu vực Ngũ 
Hành Sơn 2 (Lưu vực dọc 
sông Cổ Cò từ đường Huyền 
Trân Công Chúa đến giáp 
tỉnh Quảng Nam); Lưu vực 
Đồng Nò; Lưu vực Hòa Hải 

đêm (giai đoạn 3), bố 
trí mặt bằng chia 
thành 04 cụm modun, 
mỗi cụm modun với 
công suất 20.000 
m3/ngày đêm. Công 
nghệ xử lý theo mẻ 
(SBRb)  
- Đầu tư nâng cấp 
trạm bơm HC06, 
HC03 hiện trạng và 
tuyến ống dẫn từ cầu 
Nguyễn Tri Phương 
về trạm xử lý nước 
thải Hòa Xuân. 
 

tầng kỹ 
thuật cấp 
I 

thành 
phố. 

 

phố Đà 
Nẵng 

tư  giai đoạn 
1, 2 có giải 
pháp xử lý để 
nâng cao hiệu 
quả đầu tư 
giai đoạn 3. 
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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 
(từ đường Mai Đăng Chơn 
đến đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa) 
 
 

3 

Xây dựng 
hệ thống thu 
gom nước 
thải riêng và 
các tuyến 
cống 
chuyển 
nước mưa 
về sông Hàn 
cho lưu vực 
từ đường 
Hồ Xuân 
Hương đến 
giáp tỉnh 
Quảng Nam 
(theo Tờ 
trình số 
4345/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020) 

Xây dựng hệ thống thu gom 
nước thải riêng cho lưu vực 
từ đường Hồ Xuân Hương 
đến giáp tỉnh Quảng Nam 
nhằm cải thiện tình trạng ô 
nhiễm môi trường do nước 
thải và nước mưa gây ra tại 
các bãi tắm thuộc khu vực 
phía Đông quận Ngũ Hành 
Sơn, nâng cao hiệu quả xử 
lý các trạm xử lý nước thải 
của thành phố thông qua 
việc thu gom và đưa nước 
thải có tải trọng ô nhiễm cao 
về trạm xử lý, thúc đẩy phát 
triển ngành du lịch dịch vụ 
khu vực ven biển phía Đông 
quận Ngũ Hành Sơn. 
 

(i) Xây dựng hệ thống 
thu gom nước thải 
riêng cho lưu vực cửa 
xả Furama; (ii) Xây 
dựng hệ thống thu 
gom nước thải riêng 
cho lưu vực từ sân 
bay nước Mặn đến 
đường Phạm Hữu 
Nhật; (iii) Xây dựng 
hệ thống thu gom 
nước thải riêng cho 
lưu vực dọc sông Cổ 
Cò (từ đường Huyền 
Trân Công Chúa đến 
giáp tỉnh Quảng 
Nam); (iv) Xây dựng 
tuyến cống chuyển 
nước mưa về sông 
Hàn cho lưu vực cửa 
xả Furama; (v) Xây 
dựng tuyến cống 
chuyển nước mưa về 
sông Hàn cho lưu vực 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình Hạ 
tầng kỹ 
thuật cấp 
I  

1.341.508.459.0
00 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố. 

 

Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2020-
2023 

Cần có các 
giải pháp thi 
công an toàn, 
không dàn 
trải, đảm bảo 
tiến độ, chất 
lượng, hạn 
chế ảnh 
hưởng đến 
hoạt động 
của khu dân 
cư. 
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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 
từ sân bay Nước Mặn 
đến đường Phạm Hữu 
Nhật  

4 

Tuyến ống 
thu gom 
nước thải 
đường 2/9 
(đoạn từ 
đường Phan 
Thành Tài 
đến đường 
Thăng 
Long) (theo 
Tờ trình số 
4343/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020) 

- Thu gom được toàn bộ 
nước thải từ đường Trần 
Quý Cáp đến cầu Tiên Sơn 
(gồm các phường: Thạch 
Thang, Hải Châu 1, Phước 
Ninh, Bình Hiên, Bình 
Thuận, Hòa Thuận Đông, 
Hòa Cường Bắc và Hòa 
Cường Nam) với cấp độ bảo 
vệ nguồn tiếp nhận là cấp 2 
theo Quy hoạch thoát nước 
thành phố Đà Nẵng đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 đã được phê duyệt tại 
Quyết định số 499/QĐ-
UBND ngày 31/01/2018. 

Xây dựng tuyến ống 
thu gom, trạm bơm từ 
đường Phan Thành 
Tài đến hố ga 
HC3A/1-1 trên 
đường Thăng Long, 
gần cầu Nguyễn Tri 
Phương, cụ thể như 
sau: 
 
- Đoạn 1: Xây dựng 
tuyến ống áp lực bằng 
HDPE DN560 dưới 
lòng đường Bình 
Minh 6, chiều dài 
khoảng 87m để 
chuyển tải nước thải 
từ trạm bơm SPS13 
về trạm bơm xây mới 
TB01; xây dựng trạm 
bơm TB01 và tuyến 
ống áp lực bằng 
HDPE DN630 dưới 
vỉa hè đường Bạch 
Đằng nối dài, chiều 
dài khoảng 700m để 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình Hạ 
tầng kỹ 
thuật cấp 
I  

168.284.980.000  

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Quận 
Hải 

Châu 
và Cẩm 

Lệ - 
Thành 
phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2020-
2023 

Cần có các 
giải pháp thi 
công an toàn, 
không dàn 
trải, đảm bảo 
tiến độ, chất 
lượng, hạn 
chế ảnh 
hưởng đến 
hoạt động 
của khu dân 
cư. 
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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 
chuyển tải nước thải 
từ trạm bơm SPS13 
và lưu vực cống hộp 
B=2000 trên đường 
Phan Thành Tài về 
tuyến cống số 1, sau 
đó vào trạm bơm 
nước thải dưới chân 
cầu Trần Thị Lý (đã 
thi công). 
- Đoạn 2: Xây dựng 
tuyến ống áp lực 
DN800 đi qua khu 
vực Đảo Xanh sau đó 
đi theo vỉa hè phía 
Đông đường ven sông 
trong khu vực công 
viên Đông Nam đài 
tưởng niệm đến tuyến 
cống số 2, chiều dài 
khoảng 1.665m. 
- Đoạn 3: Xây dựng 
trạm bơm TB02 và 
tuyến ống áp lực 
DN900 đi dọc đường 
Thăng Long, chiều 
dài khoảng 2.875m. 
- Đoạn 4: Xây dựng 
tuyến ống tự chảy 



 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020 92 

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 
DN900 đi dọc đường 
Thăng Long, chiều 
dài khoảng 705m. 

5 

Trạm trung 
chuyển rác 
thải khu vực 
Ngũ Hành 
Sơn(theo Tờ 
trình số 
3562/TTr-
UBND ngày 
03/6/2020) 

Đầu tư Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Ngũ Hành 
Sơn nhằm phục vụ tập kết và 
trung chuyển rác thải cho 
khu vực quận Ngũ Hành 
Sơn, 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, 
giải quyết các vấn đề về vệ 
sinh môi trường, cảnh quan 
khu vực tại các điểm tập kết 
rác tạm, các trạm trung 
chuyển hiện trạng, phù hợp 
với định hướng hoàn thiện 
hạ tầng và cơ giới hóa công 
tác thu gom rác thải trên địa 
bàn thành phố. 

Đầu tư xây dựng 
Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Ngũ 
Hành Sơn (công suất 
hoạt động 200 tấn rác 
thải/ngày, sử dụng 
công nghệ ép ngang). 
Bao gồm các hạng 
mục cơ bản:  
- Nhà xưởng: Chiều 
cao công trình 11m, 
diện tích sàn xây 
dựng 1.802 m2, sử 
dụng kết cấu móng, 
khung, sàn, sàn mái 
BTCT; ốp, lát gạch 
granite cho nhà điều 
hành; Tường xây 
gạch không nung, trát 
vữa xi măng, lăn sơn; 
Cửa đi, cửa sổ khu 
nhà điều hành khung 
nhựa lõi thép - kính 
(hoặc nhôm - kính); 
Hệ thống cấp điện, 
cấp thoát nước, 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình 
HTKT 
cấp II 

137.658.878.000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Phường 
Hòa 
Hải, 
quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2020-
2023 

Nghiên cứu 
lựa chọn 
công nghệ 
tiên tiến, 
phù hợp; bố 
trí đảm bảo 
khoảng cách 
ly vệ sinh 
môi trường 
theo quy 
định; tổ 
chức lấy ý 
kiến và tạo 
sự đồng 
thuận trong 
quá trình 
triển khai 
thực hiện dự 
án. 
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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 
PCCC và hạ tầng 
thông tin liên lạc khác 
cho toàn khu đi kèm.  
- Hạ tầng kỹ thuật 
ngoài nhà: Sân bê 
tông, giao thông nội 
bộ, tường rào cổng 
ngõ, cây xanh. 
- Trang thiết bị, gồm: 
+ Thiết bị phục vụ 
trung chuyển rác và 
xử lý rác thải cồng 
kềnh. 
+ Các hạng mục bảo 
vệ môi trường như 
thu gom, xử lý khí 
thải, nước thải. 

6 

Trạm trung 
chuyển rác 
thải khu vực 
Cẩm Lệ 
(theo Tờ 
trình số 
3563/TTr-
UBND 
ngày 
03/6/2020) 

Đầu tư Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Cẩm Lệ 
nhằm phục vụ tập kết và 
trung chuyển rác thải cho 
khu vực quận Cẩm Lệ, 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, giải 
quyết các vấn đề về vệ sinh 
môi trường, cảnh quan khu 

Đầu tư xây dựng 
Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Cẩm 
Lệ (công suất hoạt 
động 200 tấn rác 
thải/ngày, sử dụng 
công nghệ ép ngang). 
Bao gồm các hạng 
mục cơ bản:  
- Nhà xưởng: Chiều 
cao công trình 11m, 
diện tích sàn xây 

Dự án 
nhóm B, 

công 
trình 

HTKT 
cấp II 

137.112.964.000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Phường 
Hòa 

Xuân, 
quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 
phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2020-
2023 

Nghiên cứu 
lựa chọn 
công nghệ 
tiên tiến, 
phù hợp; bố 
trí đảm bảo 
khoảng cách 
ly vệ sinh 
môi trường 
theo quy 
định; tổ 
chức lấy ý 
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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 
vực tại các điểm tập kết rác 
tạm, các trạm trung chuyển 
hiện trạng, phù hợp với định 
hướng hoàn thiện hạ tầng và 
cơ giới hóa công tác thu 
gom rác thải trên địa bàn 
thành phố. 
 

dựng 1.610 m2, sử 
dụng kết cấu móng, 
khung, sàn, sàn mái 
BTCT; ốp, lát gạch 
granite cho nhà điều 
hành; Tường xây 
gạch không nung, trát 
vữa xi măng, lăn sơn; 
Cửa đi, cửa sổ khu 
nhà điều hành khung 
nhựa lõi thép - kính 
(hoặc nhôm - kính); 
Hệ thống cấp điện, 
cấp thoát nước, 
PCCC và hạ tầng 
thông tin liên lạc khác 
cho toàn khu đi kèm.  
- Hạ tầng kỹ thuật 
ngoài nhà: Sân bê 
tông, giao thông nội 
bộ, tường rào cổng 
ngõ, cây xanh. 
- Trang thiết bị, gồm: 
+ Thiết bị phục vụ 
trung chuyển rác và 
xử lý rác thải cồng 
kềnh. 
+ Các hạng mục bảo 
vệ môi trường như 

kiến và tạo 
sự đồng 
thuận trong 
quá trình 
triển khai 
thực hiện dự 
án. 
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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 
thu gom, xử lý khí 
thải, nước thải. 
 

7 

Hoàn thiện 
tuyến 
đường gom 
dọc hai bên 
đường tránh 
Nam hầm 
Hải Vân 
(đoạn Hòa 
Liên đến 
Túy Loan) 
(theo Tờ 
trình số 
4177/TTr-
UBND ngày 
29/6/2020) 

Hoàn thiện tuyến đường 
gom dọc hai bên đường 
tránh Nam hầm Hải Vân 
(đoạn Hòa Liên đến Túy 
Loan) nhằm hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật, kết 
nối giao thông giữa các xã 
Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa 
Nhơn, các khu dân cư dọc 
đường Hồ Chí Minh và các 
dự án khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao, khu 
logistics... đáp ứng nhu cầu 
giao thông hiện tại và tương 
lai, đảm bảo công tác cứu 
hộ, cứu nạn, ứng phó với 
thiên tai lũ lụt và tăng cường 
củng cố quốc phòng an ninh 
của khu vực, tạo đà phát 
triển kinh tế xã hội của 
huyện Hòa Vang nói riêng 
và thành phố Đà Nẵng nói 
chung 

a) Đối với đoạn 
đường gom hai bên 
đoạn từ nút giao Hòa 
Liên đến đường 
Hoàng Văn Thái: 
- Tận dụng toàn bộ 
kết cấu mặt đường và 
lề đường phía gần 
đường cao tốc của 
đường gom do Bộ 
Giao thông Vận tải đã 
đầu tư; mở rộng vỉa 
hè còn lại từ 
Blề=0,75m lên 
Blề=5,0m. Mặt cắt 
ngang đường gom sau 
khi hoàn thành: 
+ Bề rộng nền đường: 
Bnền=13,25m 
+ Bề rộng mặt đường 
(tận dụng): 
Bmặt=7,5m 
+ Lề đất gần đường 
cao tốc (tận dụng):
 Blề=0,75m 

Dự án 
nhóm B, 

công 
trình giao 

thông, 
cấp II 

502.657.000.000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Huyện 
Hòa 

Vang, 
thành 

phố Đà 
Nẵng 

Năm 
2020-
2025 

Khớp nối 
đồng bộ hạ 
tầng kỹ thuật 
(san nền, giao 
thông, thoát 
nước, ….) với 
khu dân cư 
hiện trạng 
dọc tuyến 
đường. 
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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 
+ Vỉa hè phía nhà dân 
(mở rộng): 
Bvh=5,0m   
- Đầu tư hệ thống hạ 
tầng trên phạm vi vỉa 
hè mở rộng (hệ thống 
thoát nước dọc, 
ngang; bó vỉa; cây 
xanh; điện chiếu 
sáng; lát gạch 
Terrazzo vỉa hè). 
b) Đối với đoạn 
đường gom hai bên 
đoạn từ đường Hoàng 
Văn Thái đến nút giao 
Túy Loan: 
- Tận dụng toàn bộ 
kết cấu mặt đường và 
lề đường phía gần 
đường cao tốc của 
đường gom do Bộ 
GTVT đã đầu tư; mở 
rộng mặt đường từ 
Bmặt=7,5m thành 
Bmặt=10,5m; mở 
rộng vỉa hè còn lại từ 
Blề=0,75m lên 
Blề=5,0m. Mặt cắt 
ngang đường gom sau 
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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 
khi hoàn thành: 
+ Bề rộng nền đường: 
Bnền=16,25m 
+ Bề rộng mặt đường 
(tận dụng 7,5m, mở 
rộng 3m): 
Bmặt=10,5m 
+ Lề đất gần đường 
cao tốc (tận dụng): 
Blề=0,75m 
+ Vỉa hè phía nhà dân 
(mở rộng): 
Bvh=5,0m   
- Kết cấu mặt đường 
mở rộng: Mô-đun đàn 
hồi yêu cầu 
Eyc≥155Mpa, kết cấu 
mặt đường: 
+ Bê tông nhựa chặt 
BTNC 12,5 dày 6cm. 
+ Bê tông nhựa chặt 
BTNC 19 dày 7cm. 
+ Nhựa thấm bám 
1,0kg/m2. 
+ Cấp phối đá dăm 
Dmax25mm lớp trên 
dày 25cm. 
+ Cấp phối đá dăm 
Dmax37.5mm lớp 
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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 
dưới dày 25cm. 
- Đầu tư hệ thống hạ 
tầng trên phạm vi vỉa 
hè mở rộng (hệ thống 
thoát nước dọc, 
ngang; bó vỉa; cây 
xanh; điện chiếu 
sáng; lát gạch 
Terrazzo vỉa hè). 

8 

Dự án 
Doanh trại 
Hải đội dân 
quân 
thường trực 
(Tờ trình số 
451/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020) 
 

   177.039.110.000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

 
Năm 
2020-
2022 
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục 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 15 

 

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; 
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

4132/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc đề nghị thông qua Danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng 
lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô 
thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. 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. Điều chỉnh diện tích thu hồi đất năm 2020 để thực hiện dự án Cải 
tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý từ 13,1521 ha (theo Nghị quyết 
số 256/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố) 
thành thu hồi diện tích 13,2829 ha.   
 Điều 3. Tổ chức thực hiện 
 1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết 
này, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số: 308/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc 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 khoá IX, 
nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 
 

 
 

 

 
 

CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Nho Trung 
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PHỤ LỤC I 
 

DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2020 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 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 

1 UBND quận Thanh Khê Xuân Hà 16.320.00 603.80 
Quyết định số 5884/QĐ-
UBND ngày 26/12/2019 
của UBND thành phố  

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm cơ 
sở mới 

2 UBND quận Thanh Khê Thanh Khê 
Tây 32.583.00 32.583.00 

Quyết định số 1558/QĐ-
UBND ngày 04/5/2020 
của UBND thành phố  

Khu Công viên cây xanh, Thiết chế 
văn hóa và Trường Mẫu giáo (Khu 
đất Bệnh viện Bưu điện III cũ) 

3 UBND huyện Hòa Vang 
Hòa Khương, 
Hòa Phong, 
Hòa Nhơn 

136.843.00 136.843.00 
Quyết định số 1340/QĐ-
UBND ngày 14/4/2020 
của UBND thành phố  

Tuyến số 2 nối từ đường vành đai 
phía Nam đến đường Hòa Thọ Tây - 
Hòa Nhơn 

4 UBND huyện Hòa Vang Hòa Liên, Hòa 
Bắc 75.451.80 75.451.80 

Công văn số 
1593/BGTVT-CQLXD 
ngày 09/02/2018 của Bộ 
Giao thông Vận tải 

Các hạng mục phụ trợ dự án đường 
Hồ Chí Minh (27 vị trí) 

5 UBND huyện Hòa Vang Hòa Liên 157.906.00 152.906.00 
Quyết định số 3346/QĐ-
UBND ngày 29/7/2019 
của UBND thành phố 

Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai 
đoạn 2 

6 UBND huyện Hòa Vang 
Hòa Phước, 
Hòa Phú, Hòa 
Nhơn 

13.000.00 13.000.00 
Quyết định số 4885/QĐ-
UBND ngày 30/10/2019 
của UBND thành phố 

Đầu tư nâng cấp các kè khẩn cấp trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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7 UBND huyện Hòa Vang Hòa Khương, 
Hòa Tiến 85.358.00 85.358.00 

Quyết định số 1625/QĐ-
UBND ngày 11/5/2020 
của UBND thành phố  

Kè chống sạt lở khẩn cấp các đoạn 
xung yếu trên sông Yên 

8 UBND huyện Hòa Vang Hòa Bắc 17.159.00 17.159.00 
Quyết định số 830/QĐ-
UBND ngày 10/3/2020 
của UBND thành phố  

Trạm bơm; mở rộng các Công trình 
phụ trợ Nhà máy nước Hòa Liên (mở 
rộng hạ lưu, xây kè, rọ đá, hành lang 
bảo vệ kè, đất cây xanh) 

9 UBND huyện Hòa Vang Hòa Liên 16.131.00 16.131.00 
Quyết định số 750/QĐ-
UBND ngày 05/03/2020 
của UBND thành phố  

Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên 

10 UBND huyện Hòa Vang Hòa Sơn 1.300.00 1.300.00 
Quyết định số 241/QĐ-
UBND ngày 20/01/2020 
của UBND thành phố 

Khu vực tưởng niệm Bia chiến tích 
đèo Đại La 

11 UBND huyện Hòa Vang Hòa Liên 7.200.00 7.200.00 
Quyết định số 5781/QĐ-
UBND ngày 21/12/2019 
của UBND thành phố  

Cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa 
Liên 

12 UBND quận Ngũ Hành 
Sơn Khuê Mỹ 800.00 800.00 

Quyết định số 5587/QĐ-
UBND ngày 12/7/2012 và 
Quyết định số 1111/QĐ-
UBND ngày 30/3/2020 
của UBND thành phố  

Thu hồi đất để bố trí 03 nhà thờ Tộc 
Nguyễn - Tộc Hồ - Tộc Đặng 

13 UBND quận Liên Chiểu Hòa Hiệp Bắc 4.999.00 4.999.00 
Quyết định số 2655/QĐ-
UBND ngày 17/6/2019 
của UBND thành phố 

Trung tâm Văn hóa thể thao B1.1 
phường Hòa Hiệp Bắc 

14 UBND quận Liên Chiểu Hòa Khánh 
Nam 54.462.00 54.462.00 

Quyết định số 4900/QĐ-
UBND ngày 30/10/2019 
của UBND thành phố 

Xây dựng nhà máy nước rỉ rác tại 
khu vực Bãi rác Khánh Sơn 

15 UBND quận Liên Chiểu Hòa Minh 48.645.00 48.645.00 
Quyết định số 7695/QĐ-
UBND ngày 07/11/2016 
của UBND thành phố 

Khu dân cư đầu tuyến Hoàng Văn 
Thái 
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16 UBND quận Hải Châu 
Hòa Cường 
Bắc, Hòa 
Thuận Đông 

Điều chỉnh 
tổng diện tích 

dự án từ 
131.521 lên 

thành 132.829 

Điều chỉnh diện 
tích thu hồi đất 
từ 131.521 lên 
thành 132.829 

Quyết định số 1751/QĐ-
UBND ngày 22/4/2019 và 
Quyết định số 2091/QĐ-
UBND ngày 15/6/2020 

Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây 
cầu Trần Thị Lý 

17 UBND huyện Hòa Vang Hòa Nhơn 56.577.00 56.577.00 Quyết định số 2122/QĐ-
UBND ngày 16/9/2020 

Khu Tái định cư phục vụ giải tỏa 
đường DH2 mở rộng 

Tổng 857.563.80 836.847.60     
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Phụ lục II 
DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG NĂM 2020 

((Ban hành kèm theo Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)) 

         
Trong đó 

Số 
TT 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 Nhơn 56.577.00 50.000.00 

  

  6.577.00 
Khu Tái định cư phục vụ 
giải tỏa đường DH2 mở 
rộng 

  Tổng 56.577.00 50.000.00     6.577.00   

 



105 CÔNG BÁO/Số 28 + 29 + 30 + 31/Ngày 28-8-2020  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số:309/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 15 

 

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

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân 
(HĐND) thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các cơ quan hữu quan, 
Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố, 
Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và ý kiến của các vị đại biểu HĐND 
thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. HĐND thành phố đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 15 với 
các nội dung được xem xét, quyết định như sau: 

1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình của Thường 
trực HĐND thành phố, UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, Thông báo của Chủ 
tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; 
đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp của 
UBND thành phố, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh 
nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, 
chống, kiểm soát dịch bệnh Covid -19 gắn với đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội, 
nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.  

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020, HĐND thành phố thống 
nhất các nội dung do UBND thành phố trình, đề nghị UBND thành phố tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung chỉ đạo, 
điều hành phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2020, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

a) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng và 
tổ chức triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch của Thành 
ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây 
dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.   
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Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Chính phủ có văn 
bản tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 
Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 
sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND thành phố 
sớm ban hành Kế hoạch thực hiện, triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định. 

Phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều 
chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Có kế hoạch triển khai rà soát, xây dựng chương 
trình phát triển đô thị, thiết kế đô thị, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết ngay 
sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung được phê duyệt. Tập trung công tác lập quy 
hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy 
hoạch năm 2017. 

b) Tập trung khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ phục hồi sản 
xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; đề 
cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những 
diễn biến mới của dịch bệnh; tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, 
không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc 
phục tác động của dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần chỉ 
đạo tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 11/CT-TTg 
ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 
08/4/2020, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 
29/5/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ 
Thành ủy; Nghị quyết số 284/NQ-HĐND 12/12/2019, Nghị quyết số 292/NQ-HĐND 
ngày 13/3/2020, Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND thành phố.  

Tập trung thực hiện chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức 
kết nối “Ngân hàng - Doanh nghiệp” để triển khai các nhóm chính sách về tín dụng; 
hướng dẫn, công khai, minh bạch để doanh nghiệp được hưởng nhóm chính sách về 
miễn, giảm, giản thuế, phí, tiền thuê đất; rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, nâng cao hiệu quả 
thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền địa phương trình 
HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020. 

Tổ chức tốt Diễn đàn đầu tư năm 2020. Đẩy mạnh xúc tiến triển khai các dự án 
đã cam kết đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân năm 2019 và dự kiến thực hiện tại Diễn đàn 
đầu tư năm 2020; tháo gỡ khó khăn đối với các dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp 
có vướng mắc, chậm triển khai, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công dự án. Tiếp 
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tục khắc phục các nội dung Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh 
tra Chính phủ nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Kịp thời dự báo những xu thế, cơ hội và xác định những động lực mới cho tăng 
trưởng làm cơ sở tái thiết, cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung chú trọng phát triển 
các ngành sản xuất ít ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh như: Công nghệ thông tin; 
công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm; sản xuất dược phẩm, vật tư y tế… Tập 
trung hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng 
thiết yếu phục vụ nhu cầu phòng chống dịch của thế giới. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 
đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó tập trung thu hút các công ty, 
tập đoàn đa quốc gia quy mô lớn trong các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn 
chỉnh nhằm tạo động lực thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư 
phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.  

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao, Khu công 
nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và kêu gọi đầu tư các khu công nghiệp mới. Tiếp tục 
rà soát quỹ đất; theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư tại khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao.  

Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chương trình kích cầu du lịch, thương mại, 
tiêu dùng nội địa; tăng cường liên kết phát triển du lịch, kết nối cung - cầu giữa Đà 
Nẵng với các địa phương. Sớm có kế hoạch tái thiết lập các thị trường khách du lịch 
quốc tế ngay khi có chính sách mở cửa trở lại; chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm du lịch 
để thu hút du khách. Sớm xây dựng kế hoạch đi kèm với chính sách và giải pháp tổ 
chức thực hiện để thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.  

 Cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, phát triển các thị trường mới 
có tiềm năng. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa 
bàn thành phố sau khi Hiệp định có hiệu lực. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự 
án: Chợ Đầu mối Hòa Phước, Trung tâm thương mại chợ Cồn. Triển khai, đưa vào hoạt 
động, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
tại các xã: Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú. 

c) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 
2020 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch 
vốn. Quy định cụ thể hình thức xử lý trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân 
liên quan không hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân 
của từng dự án, điều hành linh hoạt điều chuyển vốn cho dự án. Đến hết tháng 8/2020 
giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2020. Đến hết tháng 
9/2020, giải ngân ít nhất 60% kế hoạch vốn đã được giao từ đầu năm 2020, nhất là các 
dự án vốn ngân sách Trung ương. Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, 
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quan trọng; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 
ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày 
Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và 
Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Ưu tiên đẩy nhanh công tác giải 
phóng mặt bằng để tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ dự án Phát triển bền 
vững thành phố Đà Nẵng theo cam kết. Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 đảm bảo khoa học, hiệu quả, gắn với nguồn lực tài chính ngân 
sách.  

Quán triệt thực hiện kỹ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, lưu ý chất lượng tư 
vấn, thiết kế, hạn chế thấp nhất việc trình điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đã thông 
qua. Rà soát, đánh giá chất lượng nhà thầu, thanh lọc những nhà thầu thiếu năng lực. 
Yêu cầu các chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm về tạm ứng vốn cho nhà thầu; không 
để tình trạng tạm ứng nguồn vốn quá lớn mà không có khối lượng thanh toán.  

Tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp mạnh mẽ hơn để xử lý các vướng 
mắc trong công tác giải tỏa đền bù. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương; 
tập trung tháo gỡ những vấn đề bức xúc thực tiễn đặt ra trong chính sách giải tỏa, đền 
bù; khắc phục sự thiếu đồng bộ trong quá trình triển khai dự án khi chưa có phương án 
tái định cư.  

d) Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường 

Tiếp tục rà soát, đề xuất các giải pháp xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố. Rà soát, đề xuất cấm đỗ xe ôtô tại một số tuyến 
đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, dễ ùn tắt. Đánh giá việc thí 
điểm thu phí đậu, đỗ xe 02 tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng để nhân rộng mô hình 
trên các tuyến đường còn lại. Tiếp tục có các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh thu 
hút đầu tư các bãi đỗ xe công cộng; đề xuất giải pháp khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân tham gia xây dựng bãi đỗ xe; rà soát, quy hoạch các bãi đỗ xe tại khu vực trung 
tâm thành phố có nhu cầu đậu đỗ xe cao. 

Tập trung rà soát các dự án, đồ án quy hoạch chậm triển khai trên địa bàn thành 
phố, hủy bỏ các dự án không khả thi, không phù hợp; ban hành cơ chế, chính sách về 
xây dựng, sửa chữa nhà ở, tách thửa… đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của 
người dân; xác định nguồn lực và kế hoạch cụ thể để triển khai các dự án sau khi rà 
soát; riêng đối với các dự án có vốn ngoài ngân sách thành phố, yêu cầu chủ đầu tư 
triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết và đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật 
Đất đai và Luật Đầu tư. 
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Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm về xử lý môi trường, nhất là 
các dự án, hạng mục đầu tư tại khu vực Bãi rác Khánh Sơn, dự án Cải thiện môi trường 
nước phía Đông thành phố; sớm triển khai kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại khu 
vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước 
sạch: Nhà máy nước Hòa Liên, Nhà máy nước hồ Hòa Trung (giai đoạn 2), Tuyến 
đường ống dẫn nước thô từ trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ; tăng cường 
các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là nguồn nước sông Cu Đê. Tiếp tục 
thực hiện các chủ trương tại Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Ban 
Thường vụ Thành ủy; tập trung đàm phán với nhà đầu tư, tạo sự đồng thuận cao nhằm 
sớm triển khai các dự án.  

Thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị, trật tự xây 
dựng trên địa bàn; triển khai các giải pháp quản lý và kiểm soát tốt loại hình căn hộ 
khách sạn (condotel). Triển khai thí điểm quy hoạch, tái thiết đô thị một số khu vực 
trung tâm thành phố; bố trí vốn chuẩn bị đầu tư các dự án tái thiết đô thị ở quận Hải 
Châu, Thanh Khê để có cơ sở xem xét, bố trí vốn trung hạn thực hiện giai đoạn 2021 - 
2025. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các chung cư, nhà tập thể xuống cấp để đảm bảo an toàn 
cho người dân, trước mắt cần xử lý dứt điểm đối với 08 khu tập thể xuống cấp nghiêm 
trọng (cấp độ D) trong năm 2020. 

đ) Đẩy mạnh quản lý công tác thu, chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà 
nước 

Tập trung rà soát các nguồn thu, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải 
pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; phấn đấu 
thu ngân sách đạt chỉ tiêu cao nhất. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết 
kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tiết kiệm chi ngay ở các khâu 
thiết kế, lập dự toán, quản lý dự án đối với chi đầu tư công. Thực hiện tiết kiệm 10% 
chi thường xuyên khác còn lại năm 2020 của các cơ quan, đơn vị; rà soát cắt giảm 
những khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, trong đó cắt giảm tối thiểu 70% 
kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của các cơ quan, đơn vị và 
địa phương; nâng cao hiệu quả các khoản chi sự nghiệp gắn với trách nhiệm của Thủ 
trưởng các đơn vị dự toán trong việc sử dụng ngân sách. Chủ động cân đối thu - chi 
đảm bảo theo nguyên tắc “Trường hợp giảm thu phải giảm chi tương ứng” theo Luật 
Ngân sách nhà nước. Rà soát, sắp xếp, phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên 
và thực hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp; không phê duyệt 
các đề án, chính sách mới chưa thực sự cần thiết làm tăng chi ngân sách. 

e) Tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các 
chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân 

 Tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di 
tích trên địa bàn. Tổ chức sơ kết các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 
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an” gắn với thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ 
Thành ủy. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng khó khăn, 
gia đình chính sách, người lao động bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19. 
Hỗ trợ tổ chức sàn giao dịch việc làm; theo dõi báo cáo tình hình lao động việc làm, 
nhất là lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Triển khai Quyết định số 291/QĐ-TTg 
ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-
CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy; đánh giá công tác 
cai nghiện tại gia đình - cộng đồng, cai nghiện tập trung, các mô hình dự phòng 
nghiện, cai nghiện tại địa phương để đề xuất xây dựng cơ chế, giải pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong thời gian tới.  

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2020-2021, đảm bảo công tác 
tuyển sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị, việc lựa chọn 
sách giáo khoa lớp 1 theo quy định mới. Ban hành Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng 
trường học giai đoạn 2021-2025, bổ sung vào kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025, ưu 
tiên bố trí vốn và phân kỳ thực hiện phù hợp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, 
thanh, kiểm tra đối với các dịch vụ y tế tư nhân; tổ chức thanh, kiểm tra toàn bộ các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm đối với các cơ sở 
vi phạm. Hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng 
sang mô hình bệnh viện công trong năm 2020. Tổ chức sơ kết đánh giá hoạt động của 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm sau 03 năm thí điểm; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hoàn thành việc điều 
chỉnh Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 trong năm 2020. Điều chỉnh những bất cập trong việc 
cấp phép, quản lý quảng cáo, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định; tăng cường công 
tác thanh, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định. 

ê) Tập trung công tác cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết kịp thời các khiếu 
nại, tố cáo 

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, 
giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, người dân. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 
xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án của các nhà đầu tư; khắc phục kịp 
thời việc chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động khẩn trương báo cáo cấp 
có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Tổ chức triển 
khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 
2025. Nâng cao ý thức, yêu cầu thực hiện nghiêm túc văn hóa xin lỗi nếu xảy ra vi 
phạm trong thực thi công vụ; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá 
nhân, tập thể gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. Tiếp tục cải tiến chế độ 
hội họp, tăng cường tổ chức họp trực tuyến; sớm ban hành Đề án họp trực tuyến nhằm 
tiết kiệm thời gian, nguồn lực. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách đối với 
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người hoạt động không chuyên trách xã, phường theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao năng lực hoạt động trong 
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra và công tác 
phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-
TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh 
tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã ban 
hành để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung 
của các tổ chức, doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận sau thanh tra. 

Tập trung đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, nhất là các vụ việc liên quan 
đến các dự án lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quyền lợi 
người dân; đề nghị Đoàn ĐBQH chủ trì cùng với Thường trực HĐND, UBND thành 
phố tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ để được xem xét, chỉ đạo tháo gỡ đối với 
những khó khăn, vướng mắc và các trường hợp vượt thẩm quyền của thành phố. 

Tăng cường công tác kiểm sát, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để nâng 
cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Chủ động phối hợp để thực 
hiện hiệu quả việc xét xử các loại án hành chính, dân sự, hình sự, hạn chế thấp nhất 
việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

g) Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 
hội và đảm bảo an toàn giao thông 

Tập trung các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ tốt Đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện tốt 
công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đẩy mạnh đấu tranh, 
trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xã hội đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, 
trộm cắp, cướp giật, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh trật 
tự, thông tin sai sự thật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy 
chữa cháy. Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát; triển khai 
đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao 
thông trên địa bàn thành phố. 

2. Về các Tờ trình, Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND 
thành phố và các ngành 

a) Thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND thành 
phố, các Ban HĐND thành phố: Báo cáo số 50/BC-HĐND ngày 25/6/2020 tình hình 
hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của 
Thường trực HĐND thành phố; Báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 25/6/2020 kết quả 
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giám sát việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2019, Nghị quyết về nhiệm vụ năm 
2020 của HĐND thành phố và các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành 
phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 29/6/2020 về giám sát 
kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau kỳ họp thứ 12 
HĐND thành phố; Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 01/7/2020 về kết quả giám sát 
chuyên đề của HĐND thành phố về “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng 
các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; Các báo 
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban 
Pháp chế HĐND thành phố. 

b) Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố: Báo cáo số 165/BC-
UBND ngày 26/6/2020 về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2020; Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 09/6/2020 về công tác phòng, chống tham 
nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo số 
149/BC-UBND ngày 18/6/2020 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 09/6/2020 về công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo số 154/BC-
UBND ngày 22/6/2020 về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 
HĐND thành phố; Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 29/6/2020 về tình hình thực hiện 
dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 
tháng cuối năm 2020; Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 29/6/2020 về kết quả triển khai 
thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 và các Thông báo kết luận của Thường 
trực HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay; Tờ trình số 4139/TTr-
UBND ngày 26/6/2020 về việc tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại các cơ 
sở y tế công lập thuộc thành phố  quản lý, có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng và có 
tham gia bảo hiểm y tế; Tờ trình số 4297/TTr-UBND ngày 01/7/2020 về hỗ trợ học phí 
theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non và học sinh 
phổ thông trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-
19; Tờ trình số 3185/TTr-UBND ngày 18/5/2020 về việc hỗ trợ vốn điều lệ cho Quỹ 
Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 4431/TTr-UBND ngày 
07/7/2020 về việc giao dự toán nguồn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách 
thành phố năm 2020.  

Đối với Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 01/7/2020 của UBND thành phố về đề 
xuất danh mục công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi, giải trí xứng tầm với vị thế 
thành phố Đà Nẵng: Cơ bản thống nhất, đề nghị UBND thực hiện việc quy hoạch địa 
điểm các thiết chế văn hóa, thể thao, giải trí phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, kêu gọi đầu tư, phân kỳ 
đầu tư đảm bảo các quy định, phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối vốn, ưu 
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tiên kêu gọi đầu tư đối với các dự án có khả năng thu hút đầu tư, trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. 

Đối với Tờ trình số 4348/TTr-UBND ngày 04/7/2020 của UBND thành phố về 
việc giải quyết vướng mắc đối với chính sách thu tiền sử dụng đất quy định tại Nghị 
định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng: Thống nhất ủy thác 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội thành phố, trong đó: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng) để các hộ dân 
còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng thời hạn theo Nghị định số 
79/2019/NĐ-CP của Chính phủ với lãi suất vận dụng theo Nghị định số 100/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và 50 tỷ đồng 
(Năm mươi tỷ đồng) để các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa nhưng không được 
nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ vay 
làm nhà ở với lãi suất theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 
phủ theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình. Riêng các trường hợp đã thanh 
toán nợ tiền sử dụng đất theo giá mới tại thời điểm trả nợ trước thời điểm Nghị định 
79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, thu nợ đối với trường hợp chuyển nhượng Phiếu bố trí đất tái định cư, đề 
nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát, thống kê, phân tích các đối tượng, kinh phí cụ 
thể, đề xuất hướng xử lý, xin ý kiến cấp có thẩm quyền. 

c) Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Viện 
Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Cục thi hành án dân sự thành phố. 

3. Về cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, các 
địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn, gồm:  

a) Khẩn trương xây dựng, hoàn thành Đề án di dời Khu công nghiệp Đà Nẵng, 
Đề án chuyển đổi ngành nghề tại Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang đảm 
bảo đúng quy định; hoàn thành các thủ tục, kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư đối với 03 khu 
công nghiệp mới (Hòa Ninh, Hòa Cầm và Hòa Nhơn); hoàn thành giải tỏa đền bù, hoàn 
thiện hạ tầng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Liên 
Chiểu trong quý III/2020. 

b) Hoàn chỉnh cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ban đêm tại 
thành phố Đà Nẵng báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chậm 
nhất đến cuối năm 2020. Trước mắt, ưu tiên nguồn lực đầu tư công để hoàn thiện tuyến 
phố An Thượng, Phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo… 
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c) Khẩn trương hoàn thành Đề án xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được để 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất trong tháng 9/2020 để có cơ sở đưa vào 
kế hoạch trung hạn 2021-2025.  

d) Tổ chức triển khai cấm đỗ xe ôtô đối với các kiệt, hẻm; di dời các tuyến xe 
buýt liền kề ra khỏi trung tâm thành phố, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2020. 

đ) Sớm chọn địa điểm, quy hoạch, thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm 
Văn hóa - Điện ảnh thành phố trong năm 2021. 

e) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, khởi 
công trong tháng 01/2021; đưa Nhà máy Xử lý chất thải rắn vào hoạt động trong  năm 
2023. Lưu ý lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, công nghệ xử lý phù hợp. Hoàn thành 
xây dựng hộc rác số 6 đảm bảo tiến độ trong tháng 10/2020; sớm khởi công Trạm xử 
lý nước rỉ rác giai đoạn 2 trong tháng 8/2020.  

ê) Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư trạm trung chuyển rác thải tại khu 
vực đường Lê Thanh Nghị; trạm trung chuyển rác tại khu vực Sơn Trà, đảm bảo vệ 
sinh môi trường khi Trạm trung chuyển đi vào hoạt động, không làm ảnh hưởng đến 
cuộc sống, kinh doanh của người dân khu vực.  

g) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 
19/12/2018 của HĐND thành phố đúng mục tiêu, lộ trình, báo cáo kết quả thực hiện 
HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020. 

h) Xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể về lộ trình di dời, xử lý các khu chung cư, 
nhà tập thể xuống cấp và bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, báo cáo Thường 
trực HĐND thành phố trong quý III/2020. 

i) Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra về chấp hành chính sách, pháp luật 
trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư. Xây dựng Đề án bán, cho thuê, thuê 
mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định để có cơ sở triển khai thực hiện, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 
2020. 

k) Tập trung tổ chức cưỡng chế tháo dỡ dứt điểm những hạng mục sai phạm của 
Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà theo đúng tiến độ đã đề 
ra. Xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân chậm trễ trong triển khai thực hiện, báo cáo 
HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020. 

l) Báo cáo xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn 01 bộ sách giáo 
khoa lớp 1 năm học 2020-2021; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu 
rõ hơn về vấn đề này trong trường hợp tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 01/2020/TT-
BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. HĐND thành phố giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai, bố trí kinh 
phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này trong 6 tháng cuối năm 2020 theo 
đúng quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành 
phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp 
thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo 
chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực 
hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung 
với các cơ quan có thẩm quyền. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ 15 
thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày HĐND thành phố biểu 
quyết thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

       Nguyễn Nho Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục văn bản quy phạm  pháp luật do Ủy ban nhân dân  
thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực toàn bộ  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
470/TTr-STNMT ngày 31 tháng 7 năm 2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố Dan mục văn bản quy phạm  pháp luật do Ủy ban nhân dân  
thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực toàn bộ (danh mục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và Ủy ban 

nhân dân thành phố  Đà Nẵng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
   KT.CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
    Trần Văn Miên 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số:2956/QĐ-UBND 

 
     Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2020 
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Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN 
THÀNH PHỐ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

(Kèm theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020                     
của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ) 

 

STT 

 

Tên loại 
văn bản 

 

Số, ký 
hiệu;ngày, 

tháng, năm ban 
hành văn bản 

 

Tên gọi của văn 
bản 

 

Lý do hết 
hiệu lực 

 

Ngày hết 
hiệu lực 

 

 

1 

 

 

Quyết định 

 

18/2017/QĐ-
UBND ngày 
08/6/2017 

 

Về phân cấp 
thực hiện thu phí 

bảo vệ môi 
trường đối với 
nước thải công 
nghiệp trên địa 
bàn thành phố 

Đà Nẵng 

 

Căn cứ 
pháp lý 

làm cơ sở 
ban hành 

Quyết định 
đã hét hiệu 

lực thi 
hành 

 

 

 

01/7/2020 

   Tổng cộng: 01 văn bản 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn
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