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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 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

Số: 353/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi kinh phí phục vụcông tác bầu cử 

 đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 17 
 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luậtngày 18 tháng 06 năm 2020; 

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

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi kinh phí 

phục vụcông tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chikinh phí phục vụcông tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵngtheo Phụ lục đính kèm.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân 

thành phố thống nhất biểu quyếtthông qua. 

 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dânthành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và 

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

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các 

văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế. 

Đối với khối lượng công việc đã triển khai thực hiện trước khi Nghị quyết 

này có hiệu lực; căn cứ mức chi quy định tại Nghị quyết này và chứng từ chi thực 

tế, hợp pháp, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước. 

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

nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021./. 
 

  

 
CHỦ TỊCH 

 Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục 
 ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI 

BIỂU HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  353 /2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021                                                                       

của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

1 Chi tổ chức hội nghị       

a Chi tổ chức hội nghị và 

chi công tác phí 

  Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 

của HĐND thành phố 

Hội nghị 

triển khai 

công tác bầu 

cử, hội nghị 

trực tuyến, 

hội nghị hiệp 

thương, hội 

nghị cử tri, 

hội nghị tiếp 

xúc cử tri, 

vận động bầu 

cử; hội nghị 

tập huấn, hội 

nghị giao 

ban, hội nghị 

tổng kết, 

khen thưởng. 

  Chủ trì Hội nghị   

  Thành viên tham dự   

  Đối tượng phục vụ khác   

  Giải khát giữa buổi   

b Chi tổ chức tập huấn cho 

cán bộ tham gia phục vụ 

công tác tổ chức bầu cử  

  Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 241/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 

của HĐND thành phố 

Thanh toán 

theo thực tế, 

chứng từ chi 

hợp pháp, 

hợp lệ trên 

cơ sở dự toán 

đã được cấp 

có thẩm 

quyền phê 

duyệt. 

2 Chi bồi dưỡng các cuộc 

họp 

          

a Các cuộc họp của Ủy ban 

bầu cử, các Tiểu ban thuộc 

Ủy ban bầu cử; Ban bầu 

cử và Tổ bầu cử 
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TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

  Chủ trì cuộc họp đồng/người/ 

buổi 

200.000 150.000 150.000   

  Thành viên tham dự và đại 

biểu khách mời 

đồng/người/ 

buổi 

100.000 100.000 100.000   

  Các đối tượng phục vụ đồng/người/ 

buổi 

50.000 50.000 50.000   

b Các cuộc họp khác liên 

quan đến công tác bầu cử 

  
   

  

  Chủ trì cuộc họp đồng/người/ 

buổi 

150.000 100.000 100.000   

  Thành viên tham dự đồng/người/ 

buổi 

80.000 80.000 80.000   

  Các đối tượng phục vụ đồng/người/ 

buổi 

50.000 50.000 50.000   

3 Chi công tác chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát bầu cử 

  
   

Ngoài chế độ 

thanh toán 

công tác phí 

theo quy định 

hiện hành 

a  Trưởng đoàn giám sát đồng/người/ 

buổi 

200.000 150.000 150.000   

b   Thành viên chính thức 

của đoàn giám sát 

đồng/người/ 

buổi 

100.000 70.000 70.000   

c  Cán bộ, công chức, viên 

chức phục vụ đoàn giám 

sát 

  
   

  

  Phục vụ trực tiếp đoàn 

giám sát 

đồng/người/ 

buổi 

80.000 80.000 80.000   

  Phục vụ gián tiếp đoàn 

giám sát (Lái xe, bảo vệ 

lãnh đạo) 

đồng/người/ 

buổi 

50.000 50.000 50.000   

d Chi xây dựng báo cáo kết 

quả kiểm tra, giám sát 
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TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

   Báo cáo tổng hợp kết quả 

của từng đoàn công tác; 

báo cáo tổng hợp kết quả 

của đợt kiểm tra, giám sát; 

báo cáo tổng hợp kết quả 

các đợt kiểm tra, giám sát 

đồng/báo cáo 2.500.00 1.500.000 1.000.000   

  Chi tham gia ý kiến bằng 

văn bản của các cá nhân, 

chuyên gia 

đồng/người/ 

lần 

300.000 200.000 200.000  Tổng mức 

chi xin ý kiến 

tối đa: 

1.000.000 

đồng/người/v

ăn bản 

   Chỉnh lý, hoàn chỉnh báo 

cáo 

đồng/báo cáo 600.000 400.000 400.000   

4 Chi xây dựng văn bản   
   

  

- Chi xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật về bầu cử 

  Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 123/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2017 của HĐND thành phố 

  

- Chi xây dựng Kế hoạch, 

văn bản chuyên môn 

hướng dẫn công tác phục 

vụ bầu cử, báo cáo sơ kết, 

tổng kết, biên bản tổng kết 

cuộc bầu cử: 

  
   

  

+ Xây dựng văn bản (tính 

đến sản phẩm cuối cùng, 

bao gồm cả tiếp thu, chỉnh 

lý). 

đồng/văn bản 2.000.000 1.400.000 1.400.000   

+ Chi tham gia ý kiến bằng 

văn bản của các cá nhân, 

chuyên gia 

đồng/người/ 

lần 

300.000 200.000 200.000  Tổng mức 

chi xin ý kiến 

tối đa 

1.000.000 

đồng/người/v

ăn bản 

5 Chi bồi dưỡng cho những 

người trực tiếp phục vụ 

trong đợt bầu cử  

  
   

  

a Bồi dưỡng theo mức 

khoán/tháng 
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TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

  Thường trực Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử; Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch Ủy ban 

bầu cử, Trưởng các Tiểu 

ban thuộc Ủy ban bầu cử; 

Trưởng ban, các Phó 

Trưởng ban Ban bầu cử; 

Tổ trưởng Tổ bầu cử 

đồng/người/th

áng 

2.200.000 1.800.000 1.500.000 - Thời gian 

hưởng các 

chế độ bồi 

dưỡng theo 

thực tế; 

 - Trường 

hợp một 

người làm 

nhiều nhiệm 

vụ khác nhau 

chỉ được 

hưởng mức 

bồi dưỡng 

cao nhất. 

- Danh sách 

chi bồi 

dưỡng thực 

hiện theo 

Nghị quyết, 

Quyết định 

thành lập đã 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt. 

  Thành viên Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử; Thành 

viên Ủy ban bầu cử, Phó 

Trưởng các Tiểu ban, 

thành viên các Tiểu ban 

thuộc Ủy ban bầu cử; ủy 

viên Ban bầu cử; Thư ký và 

các Ủy viên Tổ bầu cử 

đồng/người/ 

tháng 

2.000.000 1.500.000 1.200.000 

  Các thành viên Tổ giúp 

việc cho Ủy ban bầu cử 

đồng/người/ 

tháng 

1.800.000 1.200.000 0 

  Trưởng ban, các phó 

trưởng ban Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp 

đồng/người/ 

tháng 

1.500.000 1.200.000 1.000.000 

  Thành viên Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp 

đồng/người/ 

tháng 

1.200.000 1.000.000 800.000 

  Thành viên Tổ giúp việc 

bầu cử của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp 

đồng/người/ 

tháng 

1.000.000 800.000 500.000 

 

 

 

 

 

b 

Đối với các đối tượng được 

huy động, trưng tập trực 

tiếp phục vụ công tác bầu 

cử trên cơ sở quyết định, 

văn bản huy động, trưng 

tập được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (Ngoài 

các đối tượng đã được huy 

động, trưng tập tham gia 

tại các Tiểu ban, Tổ giúp 

việc); thời gian hưởng chế 

độ chi bồi dưỡng không 

quá 15 ngày (không bao 

gồm những ngày tham gia 

 

 

đồng/người/ 

ngày 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

100.000 

Trường hợp 

thời gian huy 

động, trưng 

tập trực tiếp 

phục vụ công 

tác bầu cử 

lớn hơn 15 

ngày, thực 

hiện chi bồi 

dưỡng theo 

mức chi tối 

đa: 1.500.000 

đồng/người/t

háng trên cơ 
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TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

đoàn kiểm tra, giám sát; 

phục vụ trực tiếp dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về bầu cử, ngày trước ngày 

bầu cử và ngày bầu cử); 

sở quyết 

định, văn bản 

huy động, 

trưng tập 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt. 

c Chi bồi dưỡng áp dụng đối 

với tất cả các lực lượng 

trực tiếp tham gia phục vụ 

bầu cử được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt trong 02 

ngày (ngày trước bầu cử và 

ngày bầu cử) 

đồng/người/ 

ngày 

150.000 150.000 150.000   

 

 

 

6 

 

 

Chi khoán hỗ trợ cước 

điện thoại di động  

  
   

- Thời gian 

hưởng hỗ trợ 

cước điện 

thoại di động 

được tính 

theo thời 

gian thực tế 

phục vụ công 

tác bầu cử; 

- Danh sách 

chi khoán hỗ 

trợ thực hiện 

theo Quyết 

định thành 

lập đã được 

cấp có thẩm 

quyền phê 

duyệt. 
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TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

- Thường trực Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử; Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch Ủy ban 

bầu cử, Trưởng các Tiểu 

ban thuộc Ủy ban bầu cử; 

Trưởng ban, các Phó 

Trưởng ban Ban bầu cử; 

Tổ trưởng Tổ bầu cử 

đồng/người/ 

tháng 

400.000 300.000 200.000   

  Thành viên Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử; Thành 

viên Ủy ban bầu cử, Phó 

Trưởng các Tiểu ban, 

thành viên các Tiểu ban 

thuộc Ủy ban bầu cử; ủy 

viên Ban bầu cử; Thư ký và 

các Ủy viên Tổ bầu cử 

đồng/người/ 

tháng 

300.000 200.000 200.000   

  Các thành viên Tổ giúp 

việc cho Ủy ban bầu cử 

đồng/người/ 

tháng 

250.000 200.000 
 

  

  Trưởng ban, các phó 

trưởng ban Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp 

đồng/người/ 

tháng 

400.000 300.000 300.000   

  Thành viên Ban Chỉ đạo 

công tác bầu cử của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp 

đồng/người/ 

tháng 

300.000 200.000 200.000   

  Thành viên Tổ giúp việc 

bầu cử của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp 

đồng/người/ 

tháng 

250.000 200.000 100.000   

  Các trường hợp cần thiết 

(Chủ tịch Ủy ban bầu cử 

quyết định danh sách cán 

bộ tham gia phục vụ công 

tác bầu cử được hỗ trợ 

cước điện thoại di động) 

đồng/người/ 

tháng 

200.000 200.000 200.000 Mức khoán 

hỗ trợ tối đa  

7 Chi tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về 

bầu cử 

  
   

  

  Người được giao trực tiếp 

công dân 

đồng/người/ 

buổi 

80.000 80.000 80.000   

  Người phục vụ trực tiếp 

việc tiếp công dân 

đồng/người/ 

buổi 

60.000 60.000 60.000   
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TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

  Người phục vụ gián tiếp 

việc tiếp công dân 

đồng/người/ 

buổi 

50.000 50.000 50.000   

 

 

8 

 

 

Chi đóng hòm phiếu 

đồng/hòm 

phiếu 

350.000 Trường hợp 

hòm phiếu cũ 

không thể sử 

dụng, hoặc 

cần phải bổ 

sung (mức 

chi tối đa) 

 

9 

 

 

Chi khắc dấu 

đồng/dấu  250.000 Trường hợp 

dấu cũ không 

thể sử dụng, 

hoặc cần phải 

bổ sung (mức 

chi tối đa) 

 

 

10 

 

 

Chi bảng niêm yết danh 

sách bầu cử 

đồng/bảng 2.000.000 Trường hợp 

chưa có bảng 

niêm yết, 

hoặc bảng cũ 

không thể sử 

dụng, hoặc 

cần phải bổ 

sung (mức 

chi tối đa) 

 

 

11 

 

Chi xây dựng, cập nhật, 

vận hành trang thông tin 

điện tử về công tác bầu 

cử của Ủy ban bầu cử 

thành phố  

  Thực hiện theo nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước và quy định của 

pháp luật hiện hành.  

  

12 Chi công tác tuyên 

truyền, in ấn 

  Thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành về đấu thầu. 
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TT 

 

Nội dung chi 

 

Đơn vị tính 

Cấp 

thành 

phố 

Cấp quận, 

huyện 

Cấp 

phường, xã 

Ghi chú 

 

 

13 

 

 

Các nội dung chi khác 

  Thực hiện theo các quy định của pháp 

luật hiện hành, thanh toán theo thực tế, 

chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ trên cơ sở 

dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Chi văn 

phòng phẩm; 

chi thuê hội 

trường và địa 

điểm bỏ 

phiếu; chi 

trang trí, loa 

đài, an ninh, 

bảo vệ tại các 

tổ bầu cử và 

các nội dung 

chi khác 

phục vụ trực 

tiếp cho công 

tác bầu cử        
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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: 355/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4  năm 2021 
 

    

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 17  

 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực 

lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; 

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với 

lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ (trừ dân 

quân biển và dân quân thường trực) 

Mức trợ cấp ngày công lao động dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân 

phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi có quyết 

định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do 

cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng 180.000 đồng/ngày.  

2. Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự 

vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm bằng 60.000 đồng. 
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3. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân thường trực (trừ dân quân 

thuộc hải đội dân quân thường trực) bằng 180.000 đồng/ngày. 

4. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng bằng 745.000 đồng/tháng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021. 

2. Bãi bỏ nội dung thông qua Tờ trình số 10258/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 

năm 2013 về một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn 

thành phố tại Mục IV Điều 1 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 

năm 2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2014 và bãi bỏ Nghị 

quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân 

quân tự vệ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

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

kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021./. 

 

. CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

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

Số: 08 /2021/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  27 tháng 3  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; 

đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất  

có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

 Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, 

khu công nghệ cao; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

 Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

 Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 

4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

 Căn cứ  Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-89-2017-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-35-2017-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-362618.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2017-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-khu-kinh-te-cong-nghe-cao-345246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-89-2017-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-35-2017-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-362618.aspx
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trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC 

ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước;  

Thực hiện ý kiến của Thành ủy tại Thông báo số 70-TB/TU ngày 09 tháng 3 năm 

2021 về kết luận của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nẵng liên quan đến việc điều 

chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 31/TTr-STC-

GCS ngày 26   tháng 3 năm 2021 và ý kiến của các ủy viên UBND thành phố (tại Phiếu 

lấy ý kiến đính kèm Công văn số 818/ VP-KT ngày 26/3/2021) 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định mức tỷ lệ (%)tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm 

không thông qua hình thức đấu giá, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 

đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm (không 

phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định Luật Đất đai; 

đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất 

đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, đơn vị vũ trang 

nhân dân, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà 

nước cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê 

đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

2. Tổ chức, cá nhân được cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong Khu công 

nghệ cao Đà Nẵng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm 

1. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất ngoài khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn 

thành phố là 1%. 

b) Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm áp dụng đối 

với đất thuê để khai thác đất đồi, khai thác đá xây dựng và đất thuê để khai thác khoáng 



 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021 17 

 

sản khác là 3%. 

c) Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm áp dụng đối 

với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 

đất sử dụng vào làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh của dự án thuộc ngành nghề ưu đãi 

đầu tư theo quy định của Chính phủ; đối với đất thuộc địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa 

Bắc, Hòa Ninh là 0,5%. 

2. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu công 

nghệ cao Đà Nẵng là 1%. 

Điều 4. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm 

1. Đối với đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công 

trình xây dựng trên mặt đất) 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: đơn giá thuê đất bằng 30% 

đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng 

mục đích sử dụng. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: đơn giá thuê đất 

bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất. 

2. Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây dựng 

trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện 

tích trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì đơn giá thuê đất của phần diện tích xây dựng 

công trình ngầm vượt thêm này được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước 

Đơn giá thuê đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 

được xác định như sau: 

1. Đối với đất có mặt nước tại địa bàn các xã Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phú thuộc 

huyện Hòa Vang; phần diện tích đất có mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất có mặt nước sử dụng làm mặt bằng sản 

xuất, kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu 

đãi đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định thì đơn giá thuê đất có mặt nước được 

xác định bằng 50% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng. 

 

2. Đối với đất có mặt nước thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối 

giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử 

dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ và các trường hợp 

không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1 Điều này thì đơn giá thuê đất có mặt nước 

được xác định bằng 60% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích 

sử dụng. 
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Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2021 và thay 

thế các Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố ban 

hành Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng 

công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 

20/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2014/QĐ-

UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố ban hành quy định về mức tỷ lệ (%) 

tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với 

đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá 

nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND thành phố Quy định về mức tỷ lệ 

phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ 

cao thành phố Đà Nẵng.  

2. Xử lý chuyển tiếp 

a) Đối với các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm và đang trong chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất thì được áp dụng mức tỷ lệ phần 

trăm (%) tại Quyết định này cho thời gian còn lại của chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất. 

Khi hết chu kỳ ổn định, thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách và giá 

đất tại thời điểm điều chỉnh. 

b) Đối với các trường hợp đến hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất trước thời điểm 

Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thực 

hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất thì việc điều chỉnh đơn giá thuê đất được thực hiện 

theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghệ 

cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Trung Chinh 
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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND  ngày 25  tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc  ban hành Quy định Chính sách ưu 

đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung 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 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

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

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 209/TTr-

STTTT ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-

UBND  ngày 25  tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc 

ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin 

tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và kết quả lấy ý kiến Ủy viên UBND thành 

phố bằng Phiếu theo Công văn số 691/VP-KT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Văn 
phòngUBND thành phố   

.QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND  ngày 25  tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc  ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và 

hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 09/2021/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2021 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 

sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ 

trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Cục trưởng 

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;  Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Giám đốc 

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Trung Chinh 

  



 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021 21 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 10 /2021/QĐ-UBND 

 

            Đà Nẵng, ngày 01 tháng  6 năm 20210 

  QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 20 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 16 tháng 

02 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dụng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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

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

cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp 

dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình; 

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
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trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 

03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1974/TTr-SXD 

ngày 26 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp, 

ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2021 

và thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản 

lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu 

Công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Trung Chinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

QUY ĐỊNH  

Phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về  

chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số10/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước 

về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực bí mật quốc gia, 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh áp dụng theo quy định riêng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Phân loại, phân cấp công trình xây dựng 

Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 16/02/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính 

phủ; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, Thông tư số 07/2019/TT-BXD 

ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định khác của pháp luật 

hiện hành. 

Trong trường hợp nhà nước thay đổi quy định về phân loại, phân cấp công 

trình xây dựng thì áp dụng quy định thay đổi của nhà nước. 

Điều 4. Thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình 

Công tác thẩm định, thẩm tra, phê duyệt, nghiệm thu, điều chỉnh thiết kế và 

chỉ dẫn kỹ thuật được thực hiện theo quy định Luật Xây dựng và Nghị định về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành. 

 

Chương II 

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  
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Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng  

1. Là cơ quan chủ trì tham mưu quản lý nhà nước về công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, chịu trách nhiệm: 

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản hướng 

dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

b) Hướng dẫn, tập huấn cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức và 

cá nhân tham gia xây dựng công trình trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định 

của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Hàng năm kiểm tra công 

tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện (01 lần/năm và đột xuất), kết quả kiểm tra phải báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố theo quy định; 

c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công 

tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công 

trình và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố; 

d) Phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra 

việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành; 

đ) Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động của các tổ chức, cá 

nhân hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn thành phố trên trang thông tin điện 

tử do Sở quản lý; 

e) Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ (01 lần/năm), đột xuất về việc 

tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn; 

g) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình 

hình chất lượng công trình xây dựng, tình hình sự cố về xây dựng trên địa bàn định 

kỳ hằng năm và đột xuất; báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về quản 

lý chất lượng công trình, an toàn thi công xây dựng công trình khi tham gia các hoạt 

động xây dựng trên địa bàn. 

2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về chất lượng công trình 

xây dựng chuyên ngành theo phân cấp trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điểm 

a Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

và theo quy định của Chính phủ về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng đối với thành 

phố Đà Nẵng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khu chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công 

trình công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ 

qua đô thị), dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác trừ các công 

trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý của Ban Quản lý Khu Công nghệ 

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so--46-2015-nd-cp-ngay-12-thang-05-nam-2015-nghi-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung.aspx
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cao và các khu Công nghiệp, các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình 

đường bộ trong đô thị được Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải 

chủ trì thẩm định dự án đầu tư, các công trình được phân cấp cho Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện quản lý.  

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu 

trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy 

định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, kiểm tra công tác 

quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 

8 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối 

với các loại công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý nêu tại Khoản 2 Điều 

này. 

4. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn 

chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình, 

xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý. 

5. Tổ chức giám định chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành khi được 

yêu cầu; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết sự cố công trình 

xây dựng theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ đối với sự cố xảy ra tại công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản 

lý và sự cố cấp I xảy ra tại các công trình xây dựng chuyên ngành được phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 46 Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ đối với sự cố xảy ra tại công 

trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý và sự cố cấp I xảy ra tại các công trình 

xây dựng chuyên ngành được phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản 

lý trừ các sự cố công trình xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ quản lý xây 

dựng công trình chuyên ngành chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố.  

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành  

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về chất lượng công trình 

xây dựng chuyên ngành theo phân cấp trên địa bàn thành phố theo quy định tại các 

Điểm b, c, d Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ và theo quy định của Chính phủ về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng đối 

với thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

a) Sở Giao thông Vận tải đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông trừ các công trình giao thông do Sở Xây dựng quản lý, các 

công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý của Ban Quản lý Khu Công 

nghệ cao và các khu Công nghiệp, các công trình được phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện; 

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so--46-2015-nd-cp-ngay-12-thang-05-nam-2015-nghi-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung.aspx
https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so--46-2015-nd-cp-ngay-12-thang-05-nam-2015-nghi-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung.aspx
https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so--46-2015-nd-cp-ngay-12-thang-05-nam-2015-nghi-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung.aspx
https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so--46-2015-nd-cp-ngay-12-thang-05-nam-2015-nghi-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung.aspx
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b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các công trình thuộc dự án 

đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trừ các công 

trình được phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý; 

c) Sở Công Thương đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công 

trình công nghiệp trừ các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng quản lý, các công 

trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý của Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao và các khu Công nghiệp, các công trình được phân cấp cho Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện quản lý; 

2. Tham mưu quản lý nhà nước về công tác quản lý chất lượng công trình xây 

dựng 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế 

hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham 

gia xây dựng công trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên 

ngành trên địa bàn; 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, tập huấn cho Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng công trình trên địa bàn thành 

phố thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

chuyên ngành; Hàng năm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng chuyên ngành của Ủy ban nhân dân các quận, huyện (01 lần/năm 

và đột xuất), kết quả kiểm tra phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định; 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu 

công trình xây dựng quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ; kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công 

xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 

30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với các loại công trình xây dựng chuyên 

ngành do Sở quản lý nêu tại Khoản 1 Điều này; 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định chất lượng công trình 

xây dựng chuyên ngành khi được yêu cầu; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định tại Điều 45 Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ đối với sự cố xảy ra 

tại công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý và sự cố cấp I xảy ra tại các 

công trình xây dựng chuyên ngành được phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện quản lý; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giám định 

nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ đối với sự cố xảy ra tại công trình xây dựng chuyên ngành 

do Sở quản lý và sự cố cấp I xảy ra tại các công trình xây dựng chuyên ngành được 

phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý trừ các sự cố công 

trình xây dựng được Thủ tướng chính phủ giao Bộ quản lý xây dựng công trình 

chuyên ngành chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố;  
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đ) Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn 

chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình, 

xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý; 

e) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng định kỳ 

hằng năm, đột xuất việc tuân thủ theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, tình hình chất lượng công trình xây dựng, tình hình sự cố về xây dựng. 

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

1. Thực hiện công tác quản lý chất lượng xây dựng theo phân cấp đối các công 

trình xây dựng trên địa bàn, trừ các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn 

quản lý của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp, cụ thể như 

sau: 

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, các tổ chức và cá nhân tham 

gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng; 

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo sự cố công trình xây 

dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021của Chính phủ; chủ trì giải quyết sự cố, tổ chức giám định nguyên nhân 

sự cố công trình xây dựng cấp II, III theo quy định tại Điều 45, Điều 46 Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; 

d) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng định kỳ 

hằng năm, đột xuất việc tuân thủ theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, tình hình chất lượng công trình xây dựng, tình hình sự cố về xây dựng. 

2. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra 

công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu. 

3. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực 

và vận hành công trình trong quá trình khai thác. 

4. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện 

có trách nhiệm chủ trì, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy 

định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ trên 

địa bàn quản lý trừ các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý của Ban 

Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp và báo cáo kết quả kiểm tra về 

Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để theo dõi tổng 

hợp đối với các công trình sau đây: 

a) Công trình sử dụng vốn khác thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến 

an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 
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số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ đã được Phòng có chức năng 

quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định thiết kế;  

b) Các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 (mười lăm) tỷ đồng do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định đầu tư. 

5. Chủ trì, kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với các công trình trên địa bàn quản lý, trừ các công 

trình do Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành và Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao và các khu Công nghiệp quản lý.  

6. Thường xuyên theo dõi quá trình triển khai các công trình xây dựng trên địa 

bàn, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đối với các vi phạm về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng. 

Điều 8. Trách nhiệm Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công 

nghiệp 

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý chất lượng công trình xây dựng 

đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định tại 

Điểm đ Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 

phủ và theo quy định của Chính phủ về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng đối với 

thành phố Đà Nẵng.  

2. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa 

bàn quản lý thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng. 

3. Kiểm tra định kỳ (01 lần/năm), đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. 

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu 

công trình xây dựng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ và kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2017/TT-BXD 

ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với các công trình nêu tại Khoản 1 

Điều này.  

5. Hướng dẫn chủ đầu tư báo cáo sự cố theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Chủ trì tham mưu 

Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định tại 

Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ xảy ra tại các 

công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân 

dân thành phố giải quyết sự cố, tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây 

dựng theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ xảy ra tại các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý trừ 
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các sự cố công trình xây dựng được Thủ tướng chính phủ giao Bộ quản lý xây dựng 

công trình chuyên ngành chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố.  

6. Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng định kỳ 

hằng năm, đột xuất việc tuân thủ theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, tình hình chất lượng công trình xây dựng, tình hình sự cố về xây dựng trong 

phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. 

  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Chế độ báo cáo về chất lượng công trình xây dựng 

1. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao và các khu Công nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo tình hình 

chất lượng công trình xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, 

tình hình sự cố về xây dựng theo mẫu của Bộ Xây dựng, gửi về Sở Xây dựng định 

kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 7), cả năm (trước ngày 10 tháng 01 năm sau) và đột 

xuất khi có yêu cầu. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành 

phố để báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công 

tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. 

Điều 10. Xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng nếu có hành vi vi phạm pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình 

xây dựng thì căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

theo dõi, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn; xác định các tổ chức, cá 

nhân có nhiều vi phạm gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình để đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát 

sinh thì các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để hướng 

dẫn, xử lý theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định./. 
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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: 11 /2021/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hànhQuy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻvà sử dụng thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường 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 

vàLuật 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà 

Nẵng tại Tờ trình số 693/TTr-STNMT ngày 03 tháng 11 năm 2020 và Tờ trình số 

316/TTr-STNMT ngày 21 tháng 5 năm 2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, khai 

thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và 

sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2021 

và thay thếQuyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, 

khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; các 

cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Trung Chinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trườngtrên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng6  năm 

2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, 

dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng 

thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường 

biển và hải đảo (sau đây gọi là thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường); cơ 

chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trách 

nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, 

khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử 

dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trườngphải là các thông tin, dữ liệu, 

hồ sơ, tài liệu được thu nhận và lưu trữ theo đúng quy định. Thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường bao gồm các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 4 

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc 

thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Điều 3. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

1.Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng là cơ sở dữ 

liệu tích hợp, tập hợp từ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm 

vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng, lưu trữ, quản lý. 
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2.Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng phải phù hợp 

với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện 

tử thành phố Đà Nẵng; được xây dựng và kết nối, chia sẻ trên môi trường điện tử 

phục vụ quản lý, khai thác, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu thuận tiện, hiệu 

quả đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của 

Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

Điều 4. Hệ thống thông tin quản lý, cung cấp, khai thác thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành hệ 

thống thông tin, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiệp vụ chuyên môn 

quản lý, lưu trữ, tra cứu, cung cấp và yêu cầu cập nhật thường xuyên của thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

2. Hệ thống thông tin quản lý, cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường gồm các nội dung thông tin được quy định tại khoản 2 Điều 

13 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 

3. Các yêu cầu, chức năng cơ bản của hệ thống theo quy định tại khoản 3, 

Điều 13 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 

 

Chương II 

THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; XÂY DỰNG, 

VẬN HÀNH, CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Điều 5. Nguyên tắc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường phải tuân theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Điều 6. Kinh phí thu thập, xử lý thông tin, khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

1. Kinh phí thu thập, xử lý, tổ chức quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường, xây dựng, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà 

nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  
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2. Phí khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thực hiện theo 

quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

Điều 7. Giao nộp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường 

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hoàn thành nghiệm thu sản phẩm, các 

tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại Điều 22 của Quy chế này có trách nhiệm 

giao nộp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

(thông qua trực tiếp là Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường) 

theo quy định của pháp luật hiện hành và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của dữ liệu do mình cung cấp. Bao gồm: 01 bộ thông tin, dữ liệu dạng giấy (bản 

chính, bản gốc hoặc bản sao được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay xác nhận 

tính hợp pháp và giá trị thông tin); và 01 bộ thông tin, dữ liệu dạng số lưu trên đĩa 

CD, DVD. 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc đối 

tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện truyền số liệu quan trắc tự động, liên 

tục về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin 

Tài nguyên và Môi trường). Đồng thời, có trách nhiệm tự bảo quản, định kỳ duy 

tu, bảo dưỡng, duy trì và vận hành thiết bị để đảm bảo tính chính xác, chịu trách 

nhiệm đối với dữ liệu môi trường được quan trắc. 

3. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trước khi bàn giao nộp lưu, 

đơn vị hoặc cá nhân bàn giao phải lập biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu theo quy 

định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thưvà lưu vào hồ sơ theo Quy chế này. Trung tâm Công nghệ 

thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập 

giấy xác nhận giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với các 

trường hợp được quy định điểm a, khoản 3, Điều 7 của Thông tư số 32/2018/TT-

BTNMT; Giấy xác nhận giao nộp sản phẩm thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ phê duyệt quyết toán dự án theo quy định. 

Điều 8. Kiểm tra, đánh giá, xử lý và cập nhật thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường 

1. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường sau khi thu thập phải được 

phân loại, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá và xử lý. Việc kiểm tra, đánh giá, xử lý 

thông tin, dữ liệu tuân thủ theo các quy định, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật 

chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phê duyệt. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp là Trung tâm Công nghệ thông 

tin Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, xử lý, cập nhật 

thông tin, dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (các quận, huyện) có trách 

nhiệm kiểm tra, đánh giá, xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp 

huyện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu tài nguyên và 
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môi trường cấp huyện trước khi gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. 

Điều 9. Bảo quản, lưu trữ và tu bổ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường 

1. Thông tin, dữ liệu thu thập được phải được kịp thời phân loại, đánh giá, 

xử lý về mặt vật lý, hóa học và chuẩn hóa, số hóa để lưu trữ, bảo quản trong các 

kho lưu trữ. 

2. Việc lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, tiêu 

hủy tài liệu hết giá trị phải tuân theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, các 

quy định, quy trình, quy phạm và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. 

3. Việc in, sao chụp, vận chuyển, giao nhận, truyền dữ liệu tài liệu, lưu giữ, 

bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước phải tuân theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ và tu bổ thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường của Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 10. Bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, dữ liệu 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, có các biện pháp tổ chức, quản lý, vận 

hành, nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu, an 

toàn máy tính và an ninh mạng đối với hệ thống lưu trữ thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ đề xuất 

cấp độ an toàn thông tin cho Hệ thống Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, 

gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo đúng quy định. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có 

trách nhiệm chủ trì phối hợp với quản trị mạng, cơ quan chuyên môn về an toàn 

thông tin của thành phố thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn thông tin,tổ 

chức triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê 

duyệt. 

Điều 11. Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

1. Là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chủ 

trì, phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường; xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường thành phố Đà Nẵng. 



36 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021  

 

2. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Điều 12. Hình thức, thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường 

Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo quy 

định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 

14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Điều 14.Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên môi trường điện tử 

Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường 

điện tử giữa các Sở, ban, ngành và giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; giữa các cơ sở dữ liệu về tài nguyên 

và môi trường và giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thông qua Trục 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố LGSP trên nguyên tắcđược quy định tại Điều 

21 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về 

việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trườngvà đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 

của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được điều 

tra,thu thập trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành 

Các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được điều tra, thu thập 

bằng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành được xử lý theo 

quy định sau đây: 

1. Đối với những thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được 

nghiệm thu, đánh giá thì các cơ quan, tổ chức đang quản lý thông tin, dữ liệu có 

trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu đó cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hoàn thành 

chậm nhất là 03 tháng, kể từ ngàyQuy chế này có hiệu lực thi hành. 
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Thông tin, dữ liệu giao nộp phải có nguồn gốc và được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt hoặc xác nhận tính hợp pháp và giá trị thông tin, dữ liệu. 

2. Đối với những thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là sản phẩm 

của nội dungcông việc, nhiệm vụđang triển khai thực hiện nhưng chưa được kiểm 

tra, nghiệm thuthì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giao nộp theo quy định tại Điều 

7 của Quy chế này. 

Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm giúp Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ và 

sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương, cụ thể: 

1. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường của thành phố Đà Nẵng theo quy định; tổ chức triển khai, theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Tiếp nhận, xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, trình Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường của thành phố Đà Nẵng và tổ chức, quản lý, công bố thông tin, dữ 

liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông 

tin điện tử thành phố Đà Nẵng; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ, 

trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các cơ sở dữ liệu 

thành phố Đà Nẵng, các tỉnh, thành phố khác và các bộ, ngành trung ương. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các 

ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng 

giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra, xem xét, 

xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập 

nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy 

định pháp luật. 

5.Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà 

Nẵngthuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu thập, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử 

dụng,bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; hàng năm 

xây dựng kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giấy, quét số hóa vào phần mềm “kho 

lưu trữ” để xây dựng cơ sở dữ liệu ngành một cách có hệ thống, khoa học nhằm 

phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng giá trị của thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

6. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng 

tổ chức khai thác, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục 

vụ quản lý nhà nước theo đúng quy định; phục vụ công tác giải quyết thanh tra, 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; và các hoạt 
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động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào 

tạo, nâng cao dân trí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; ký kết hợp đồng với các tổ 

chức, cá nhân về thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin, dữ liệu 

về tài nguyên và môi trường; thu phí khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu của 

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường địa phương theo quy định. 

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập hạ tầng 

công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng mô hình triển khai được 

phê duyệt. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí phục vụ 

cho công tác thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

9. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về công tác thu thập, quản lý, khai thác 

và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng danh mục chi 

tiết dữ liệu tài nguyên và môi trường chia sẻ theo hình thức mặc định và theo hình 

thức đặc thù, danh mục dữ liệu mở của ngành tài nguyên và môi trường; làm rõ 

các phương thức chia sẻ dữ liệu và cách thức chia sẻ dữ liệu đảm bảo tuân thủ 

theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ về 

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

11. Chủ trì xây dựng, công bố và thường xuyên cập nhật tài liệu đặc tả dịch 

vụ chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông và các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường với Trục liên thông tích hợp LGSP và kết nối, chia 

sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố Đà Nẵng và các hệ thống, 

ứng dụng khác. 

12. Định kỳ 6 tháng rà soát, cập nhật Danh mục dữ liệu mở, Danh mục dữ 

liệu chia sẻ theo hình thức mặc định.Đối với Danh mục dữ liệu chia sẻ theohình 

thức đặc thùkhuyến khích chuyển sang hình thức chia sẻ mặc định khi đủ điều 

kiện. 

Điều 17. Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin 

Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng 

1. Hàng năm, tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập và trình Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của thành phố Đà Nẵng theo quy định; tổ 

chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường của thành phố Đà Nẵng và tổ chức, quản lý, công bố thông tin, dữ liệu 



 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021 39 

 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin 

điện tử thành phố Đà Nẵng; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ, 

trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các cơ sở dữ liệu 

thành phố Đà Nẵng, các tỉnh, thành phố khác và các bộ, ngành trung ương. 

3. Tham mưu thực hiện chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ 

chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường. 

4.Thực hiện thu thập, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản và cung 

cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; hàng năm xây dựng kế hoạch 

chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giấy, quét số hóa vào phần mềm “kho lưu trữ” để xây dựng 

cơ sở dữ liệu ngành một cách có hệ thống, khoa học nhằm phục vụ các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng giá trị của thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

5. Tổ chức khai thác, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường phục vụ quản lý nhà nước theo đúng quy định; phục vụ công tác giải quyết 

thanh tra, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo 

dục và đào tạo, nâng cao dân trí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; ký kết hợp đồng 

với các tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu trữ và khai thác thông 

tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thu phí khai thác và sử dụng thông tin, 

dữ liệu của Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường địa phương theo quy định. 

6. Tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí phục 

vụ cho công tác thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

7. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo về công tác thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

Điều 18. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hạ tầng công nghệ 

thông tin để hỗ trợ quản lý, duy trì, lưu trữ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

hoạt động liên tục, hiệu quả. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phát 

huy hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ cho các ngành, lĩnh 

vực. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thẩm 

định sự phù hợp của cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng 

với Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố. 
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4. Phối hợp, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kết nối, 

tích hợp Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với Trục liên thông tích 

hợp LGSP và kết nối, chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố 

Đà Nẵng. 

Điều 19. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách (trước ngày 10 tháng 

7); căn cứ chủ trương của UBND thành phố và dự toán chi ngân sách của ngành 

Tài nguyên - Môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị (bao gồm kinh 

phí thu thập, xử lý thông tin, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường (nếu có)); Sở Tài chính tổng hợp đối với nguồn kinh phí thường xuyên 

và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đối với nguồn chi đầu tư phát triển để tham 

mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt trên cơ sở khả năng cân 

đối ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 20. Trách nhiệm, quyền hạn của các Sở, ban, ngành thành phố 

Đà Nẵng 

1. Hàng năm, theo chức năng, nhiệm vụ của mình xác định, lập danh mục 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cần thu thập, cập nhật, đề xuất các 

hoạt động, nhiệm vụ thu thập gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 

tháng 4 hàng năm để tổng hợp, lập dự thảo kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về 

tài nguyên và môi trường. 

2. Tham gia góp ý bằng văn bản sau khi nhận được dự thảo kế hoạch thu 

thập, quản lý thông tin, dữ liệu hàng năm do Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng. 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập và tổ chức thực 

hiện kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hàng năm trong 

lĩnh vực phụ trách. 

Điều 21. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập và tổ chức thực 

hiện kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm 

của thành phố Đà Nẵng. 

2. Tham gia góp ý bằng văn bản sau khi nhận được dự thảo kế hoạch thu 

thập, quản lý thông tin, dữ liệu hàng năm do Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng. 

3. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình xác định, lập danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường cần thu thập, cập nhật, đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ thu thập trên địa 

bàn quận, huyện mình quản lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

15 tháng 4 hàng năm để tổng hợp, lập dự thảo kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường; tiến hành thu thập, phân loại, đánh giá, xử lý thông tin, 
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dữ liệu tài nguyên và môi trườngtrên địa bàn quận, huyện mình quản lý;cung cấp 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định. 

Điều 22. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

1. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường có sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp môi 

trường, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học và công nghệ (hoặc có nguồn gốc 

từ ngân sách nhà nước) và các tổ chức, doanh nghiệp khác (thuộc diện phải nộp 

dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của Nhà nước) trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm giao nộp dữ liệu tài nguyên và môi trường 

theo Điều 7 của Quy chế này. 

2. Tổ chức, cá nhân phảigửi thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường 

(thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường) về danh 

mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do mình sở hữu và có nhu cầu 

cung cấp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này. 

Điều 23. Công tác báo cáo 

1. Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, đơn vị thực hiện nhiệm vụ về thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gửi báo cáo công tác thu thập, cung cấp 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

2. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Sở Tài nguyên và môi trường báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về công tác thu thập, cung cấp thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý để gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (qua Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường). 

3. Mẫu báo cáo công tác thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường quy định chi tiết theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy 

chế này. 

Điều 24. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, 

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng; Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Quy chế này. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, 

nghiên cứu, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 

(Kèm theo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày    tháng  năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Mẫu số 01 Thông báo cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Mẫu số 02 
Báo cáo công tác thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường 
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Mẫu số 01 

TÊN TỔ CHỨC CUNG CẤP 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Số: ……/TB-…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………, ngày …… tháng …… năm 20… 

 

THÔNG BÁO CUNG CẤP THÔNG TIN , DỮ LIỆU  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Kính gửi: 

  - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; 

- Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường. 

 

A. Thông tin chung 

1. Tên tổ chức/ cá nhân:  ...............................................................................  

Người đại diện trước pháp luật (đối với tổ chức):  .......................................  

Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân):  ............................  

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

2. Địa chỉ:  .....................................................................................................  

3. Số điện thoại:  .................................. Email:  ............................................  

B. Phần thông báo 

Thực hiện Quyết định số    /2021/QĐ-UBND ngày     tháng  năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, 

khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai 

thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Chúng tôi thông báo về danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường đang lưu trữ và thực hiện cung cấp như sau: 

TT 
Danh mục thông tin, 

dữ liệu cung cấp 

Mô tả về thông tin, dữ 

liệu 

Nguồn gốc thông 

tin, dữ liệu 

        

        

Chúng tôi cam kết thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí 

tuệ và chịu trách nhiệm về nguồn gốc của thông tin, dữ liệu./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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- Lưu: VT,….  

Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

THÔNG TIN, DỮ LIỆU  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Số: ……/BC-…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………, ngày …… tháng …… năm 20… 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THU THẬP, CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Năm: 20…… 

 

Kính gửi:<Cơ quan nhận báo cáo> 

 

A. Thông tin chung 

1. Tên tổ chức/đơn vị: ...................................................................................  

Người đại diện trước pháp luật:  ...................................................................  

2. Địa chỉ:  .....................................................................................................  

3. Số điện thoại:  ..................................  Email:  ...........................................  

B. Phần báo cáo 

1. Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

T

T 
Thông tin, dữ liệu 

Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Tổ chức/cá 

nhân giao nộp 
Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

5       

2. Thu thập, cập nhật thông tin mô tả 

T

T 
Thông tin, dữ liệu 

Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Tổ chức/cá 

nhân cung cấp 
Ghi chú 

1       

2       

3       



 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021 45 

 

4       

5       

3. Cung cấp sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

T

T 

Thông tin, dữ 

liệu 

Đơ

n vị 

tính 

Khối 

lượng 

Tổ chức/cá 

nhân được 

cung cấp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1         

2         

3         

4         

5         

Trên đây là báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường năm …… thuộc phạm vi quản lý của <Cơ quan báo cáo> 

gửi <Cơ quan nhận báo cáo> để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,…. 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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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: 12 /2021/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  04 tháng  6  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở 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 19/6/2015 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây 
dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa 
táng; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1492/TTr-SXD ngày 09/3/2021 
về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nghĩa trang và 
cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở: Xây 
dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám 
đốc Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Trưởng ban 
Ban Nghĩa trang thành phố và các cơ quan, ban, ngành có liên quan căn cứ nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Trung Chinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 /2021/QĐ-UBND  

ngày  04 / 6 /2021 của UBND 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: Quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử 

dụng nghĩa trang (không bao gồm nghĩa trang liệt sỹ), cơ sở hỏa táng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng bao gồm các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Những nội dung không được quy định trong văn bản này thì thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan. 

3. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có 

liên quan đến việc quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Phân cấp công trình nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

Công trình nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được phân cấp cụ thể tại mục 1.3.6 

và 1.3.8 Bảng 1.3, Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của 

Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Các từ ngữ được sử dụng trong Quy định này được hiểu theo quy định tại  

Điều 2, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, 

quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng và Mục 1.5, QCVN 07-

10:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công 

trình nghĩa trang. 

Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤ THỂ 

Điều 4. Phân cấp quản lý nhà nước đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng 
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1. UBND thành phố thống nhất quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên 

địa bàn thành phố; có phân công, phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật 

và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản 

lý nhà nước đối với các nghĩa trang có quy mô ≥ 10ha và toàn bộ cơ sở hỏa táng, 

nhà tang lễ trên địa bàn thành phố. 

3. UBND các quận, huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các 

nghĩa trang có quy mô < 10ha trên địa bàn quản lý. 

Điều 5. Các nguyên tắc quản lý 

1. Việc mai táng người chết phải được thực hiện trong nghĩa trang tập trung 

được quy hoạch. Trường hợp đặc biệt (khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 

và các trường hợp tương tự) phải táng người chết ngoài khu vực nghĩa trang thì 

phải được sự chấp thuận của UBND thành phố. 

2. Từng bước di chuyển các phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung; thực 

hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển các nghĩa trang theo quy định tại Điều 10, 

Điều 11, Điều 12 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ 

3. Xung quanh nghĩa trang phải được trồng cây xanh cách ly để bảo đảm 

cảnh quan và khuôn viên riêng biệt. 

4. Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng nhằm góp phần bảo vệ môi 

trường, kiểm soát ô nhiễm, tiết kiệm đất đai và hướng tới phát triển bền vững. Áp 

dụng hình thức hỏa táng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Quy 

định này và trường hợp mộ vô chủ khi thực hiện di dời. 

5. Việc quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo quy định của 

pháp luật và Quy định này. 

Điều 6. Quy hoạch nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

1. Quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành nghĩa trang đã được phê duyệt 

là cơ sở để lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết, thực hiện đầu tư xây dựng 

mới, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. 

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng là cơ sở để lập dự 

án đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng. Nội dung nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được thực hiện theo quy định 

tại Điều 8, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP; trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch tuân thủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. 

3. Việc quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải đảm bảo khoảng cách an 

toàn về môi trường, tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ đối với các điểm lấy 

nước, công trình cấp nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng. 

Điều 7. Nguyên tắc xây dựng nghĩa trang 
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1. Tỷ lệ sử dụng đất các khu chức năng, các công trình chức năng trong nghĩa 

trang, kiến trúc phần mộ, khoảng cách, hàng lối các mộ phải được quản lý, đầu tư 

xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về công trình nghĩa trang. 

2. Diện tích đất tối đa cho phần mộ cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 

4, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP; kích thước mộ và huyệt mộ phải đảm bảo tuân 

thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang và quy hoạch chi tiết 

đã được phê duyệt. 

3. Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong nghĩa trang phải được xây dựng 

đồng bộ và hoàn thành trước khi tổ chức mai táng. 

4. Thu gom và xử lý chất thải 

Nghĩa trang xây dựng mới phải được đầu tư hệ thống thu gom và xử lý chất 

thải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang. Nước 

thải từ khu mộ chôn cất một lần phải được thu gom triệt để bằng giải pháp xây 

kim tĩnh kết hợp chống thấm hoặc phương pháp khác, tuyệt đối không để ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường đất và nước ngầm. 

Điều 8. Nguyên tắc xây dựng cơ sở hỏa táng 

1. Tỷ lệ sử dụng đất các khu chức năng, các công trình chức năng trong cơ 

sở hỏa táng phải được quản lý, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được 

phê duyệt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang. 

2. Thể tích ô để lọ tro cốt hỏa táng, kích thước ô để lọ tro cốt phải đảm bảo 

tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang. 

3. Thu gom và xử lý chất thải: 

a) Khí thải: Lò hỏa táng phải có hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi 

trường đảm bảo quy chuẩn về môi trường. Chiều cao tối thiểu của ống khói phải 

tuân thủ theo quy chuẩn về xây dựng; 

b) Chất thải rắn: Chất thải rắn phải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý 

đảm bảo vệ sinh môi trường. Tro xỉ, bụi, bùn thải và các chất thải rắn khác phát 

sinh trong quá trình vận hành lò hỏa táng phải được phân loại theo quy định về 

môi trường để có biện pháp quản lý phù hợp; 

c) Nước thải: Hệ thống nước mặt, nước thải phải được thu gom, xử lý đạt 

yêu cầu về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Bùn thải phát sinh từ hệ 

thống xử lý nước thải phải thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo vệ sinh 

môi trường. 

Điều 9. Mở rộng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

1. Mở rộng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo quy hoạch xây 

dựng đã được phê duyệt; đảm bảo đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. 
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2. Xây dựng mộ, bia mộ, nhà lưu tro cốt và các công trình trong nghĩa trang, 

cơ sở hỏa táng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng. 

3. Kích thước, kiểu dáng các mộ, bia mộ và khoảng cách giữa các lô mộ, 

hàng mộ, các mộ phải được xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê 

duyệt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình nghĩa trang. 

Điều 10. Cải tạo nghĩa trang 

1. Nghĩa trang được cải tạo khi còn phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch 

chuyên ngành nghĩa trang và quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và cảnh quan, môi trường chưa phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành 

2. Các nội dung cải tạo nghĩa trang được thực hiện theo khoản 2, Điều 10 

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP 

Điều 11. Đóng cửa nghĩa trang 

1. Đóng cửa nghĩa trang khi không còn diện tích sử dụng, gây ô nhiễm môi 

trường và phù hợp với quy hoạch chuyên ngành nghĩa trang được phê duyệt. 

2. Việc đóng cửa nghĩa trang do UBND thành phố hoặc UBND các quận, 

huyện quyết định theo phân cấp quản lý tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định 

này và được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Các nhiệm vụ phải thực hiện khi đóng cửa nghĩa trang đảm bảo phù hợp 

với khoản 2, Điều 11 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP 

4. Kinh phí thực hiện đóng cửa nghĩa trang: 

a) Đối với nghĩa trang do cấp thành phố, cấp quận, huyện quản lý thì kinh 

phí đóng cửa nghĩa trang lấy từ ngân sách nhà nước. 

b) Đối với nghĩa trang do các tổ chức, cá nhân quản lý thì kinh phí đóng cửa 

do đơn vị quản lý nghĩa trang đảm nhận. 

Điều 12. Di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ 

1. Các trường hợp phải di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ được 

quy định tại khoản 1, Điều 12 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP 

2. Việc di chuyển nghĩa trang do UBND thành phố hoặc UBND các quận, 

huyện quyết định theo phân cấp quản lý tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định 

này và phải được thông báo công khai việc di chuyển nghĩa trang đến nghĩa trang 

được di chuyển tới 

3. Các công việc phải thực hiện khi di chuyển nghĩa trang và các phần mộ 

riêng lẻ: 

a) Đối với các phần mộ lẻ không rõ thân nhân, UBND xã, phường tìm hiểu, 

xác định lại thông tin về thân nhân trước khi lập kế hoạch di chuyển; 
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b) Tiến hành công tác di chuyển vào các nghĩa trang được xây dựng và quản 

lý theo quy hoạch; quá trình di chuyển phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi 

trường; thực hiện các chính sách về giải tỏa, bồi thường theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

c) Đơn vị quản lý nghĩa trang được di chuyển tới có trách nhiệm thực hiện, 

quản lý việc di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ trong nghĩa trang mình 

quản lý theo đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. 

Điều 13. Quản lý, sử dụng nghĩa trang 

1. Quản lý, sử dụng đất nghĩa trang theo quy hoạch chi tiết đã được phê 

duyệt. 

2. Việc bố trí đất mai táng trong nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước phải được thực hiện lần lượt theo thứ tự lô, hàng và khu đất 

trong tổng mặt bằng quy hoạch. 

3. Việc đăng ký, chuyển nhượng phần mộ cá nhân, đăng ký trước phần mộ 

cá nhân trong nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

thực hiện theo Điều 14, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. 

4. Đối với các mộ vô chủ hoặc không còn thân nhân chăm sóc, trường hợp 

hết thời hạn táng theo quy định, đơn vị quản lý nghĩa trang được phép di chuyển 

mộ tới vị trí khác trong nghĩa trang hoặc tới các nghĩa trang khác theo quy hoạch. 

5. Nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước phải 

dành tối thiểu 10% diện tích đất mai táng đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo 

quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố. Quỹ đất này được 

chủ đầu tư nghĩa trang bàn giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

thống nhất quản lý, khai thác. 

Điều 14. Các đối tượng được hưởng chính sách xã hội 

1. Người vô gia cư không có thân nhân hoặc có thân nhân nhưng không đủ 

điều kiện lo việc táng; người có nơi cư trú nhưng không có thân nhân lo việc táng, 

khi chết ở địa phương nào thì UBND xã, phường tại địa phương đó có trách nhiệm 

lo toàn bộ chi phí táng phù hợp với điều kiện của địa phương. 

2. Người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nguyện 

vọng được táng tại thành phố Đà Nẵng sau khi chết được xem xét, cho phép táng 

tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố. 

3. Đối với các trường hợp chết do thiên tai, dịch bệnh, Sở Xây dựng, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tham mưu 

hỗ trợ, tổ chức táng cho người chết, bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng 

dịch, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Bộ Y tế. 
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4. Đối tượng được hỗ trợ hỏa táng theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết 

định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND thành phố Quy định hỗ 

trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 15. Quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng 

1. Các quy định chung về quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng thực hiện theo quy 

định tại Điều 20 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. 

2. Đơn vị quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng có trách nhiệm báo cáo tình hình 

hoạt động hằng năm về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo 

quy định. 

Điều 16. Xác định đơn vị quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang 

lễ 

1. Giao Ban Nghĩa trang thành phố quản lý các nghĩa trang do cấp thành phố 

quản lý, các cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước. 

2. Các nghĩa trang do UBND các quận, huyện quản lý được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước thì UBND các quận, huyện giao, hướng dẫn quản 

lý cho UBND các xã, phường hoặc các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý theo 

quy định. 

3. Đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ được đầu tư xây dựng sử 

dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý 

hoặc thuê đơn vị có năng lực chuyên môn để quản lý. 

Điều 17. Quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá 

dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, giá chuyển nhượng quyền sử dụng 

phần mộ cá nhân 

1. Việc quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng được thực hiện 

theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. 

2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử 

dụng phần mộ cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 

23/2016/NĐ-CP và Thông tư số 14/2018/TT-BXD. Việc lập, thẩm định và phê 

duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và chuyển nhượng quyền sử dụng 

phần mộ cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 

23/2016/NĐ-CP. 

Điều 18. Quy chế quản lý nghĩa trang 

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang có trách nhiệm lập, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang trước khi bàn giao cho đơn 

vị quản lý sử dụng. Nội dung Quy chế quản lý nghĩa trang thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. 
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2. Đối với các nghĩa trang hiện hữu, nếu chưa có Quy chế quản lý nghĩa trang 

thì đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, sử dụng nghĩa trang phải tiến 

hành lập và trình phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang đối với nghĩa trang do 

mình quản lý theo đúng quy định. 

3. Thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang: 

a) Đối với nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước: 

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê 

duyệt đối với nghĩa trang có quy mô ≥ 10ha. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức phê duyệt đối với nghĩa trang có quy mô 

< 10ha trên địa bàn do mình quản lý 

b) Đối với nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước thì tổ chức, cá nhân phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang do mình đầu 

tư xây dựng. Quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được phê duyệt phải gửi báo 

cáo UBND thành phố, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện nơi có nghĩa trang 

được đầu tư xây dựng để thống nhất quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện. 

Điều 19. Các hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

1. Táng người chết ngoài nghĩa trang đã được xác định vị trí, ranh giới (trừ 

trường hợp đặc biệt được nêu tại khoản 1, Điều 5 Quy định này). 

2. Mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân không thông 

qua hợp đồng với đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang. 

3. Phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang. 

4. Xây dựng mộ, bia mộ, tường rào, cổng ngõ và các công trình trong nghĩa 

trang không đúng quy định. 

5. Thu phí, lệ phí, thực hiện kinh doanh các dịch vụ nghĩa trang trái quy định 

của pháp luật. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi hoặc gây khó khăn cho người có nhu 

cầu sử dụng các dịch vụ nghĩa trang. 

7. Cung cấp thông tin không trung thực làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ nghĩa trang. 

8. Không chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa 

nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang, di chuyển các mộ phần riêng lẻ. 

9. Lợi dụng việc xây dựng, cải tạo nghĩa trang để khai thác khoáng sản trái 

phép. Trường hợp trong quá trình xây dựng, cải tạo nghĩa trang có phát hiện 

khoáng sản hoặc tận dụng nguồn đất dư thừa để phục vụ công trình khác phải báo 

cáo UBND thành phố và cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. 
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Chương III 

TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

Điều 20. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan 

1. Sở Xây dựng 

a) Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước 

đối với toàn bộ hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà 

tang lễ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch 

chuyên ngành nghĩa trang thành phố Đà Nẵng trên cơ sở phù hợp với quy hoạch 

chung và quy định tại Điều 29, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

c) Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng về tình hình quy 

hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành 

phố. 

d) Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang do 

cấp thành phố quản lý. 

đ) Thực hiện công tác đặt hàng dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị theo quy 

định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của UBND thành 

phố. 

e) Chủ trì xây dựng giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng đối với các 

nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; gửi Sở 

Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. 

g) Kiểm tra, báo cáo UBND thành phố giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa 

táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với nghĩa trang, 

cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên cơ sở đề 

nghị của Chủ đầu tư. 

h) Tham mưu định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí phục vụ công tác 

quản lý, duy trì các hoạt động nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. 

i) Thanh tra, kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc 

thực hiện các hoạt động xây dựng nghĩa trang trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Tài chính 

a) Thẩm định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng đối với các nghĩa 

trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đề nghị 

của Sở Xây dựng; 

b) Tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; căn cứ chủ trương 

của UBND thành phố và đề nghị của Sở Xây dựng về kinh phí phục vụ công tác 
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quản lý, duy trì các hoạt động nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng 

hợp, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt dự toán làm cơ 

sở thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tham mưu triển khai hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu 

tư đối với các loại hình đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phù hợp với 

tình hình phát triển của thành phố và quy định của pháp luật. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về đất đai, bảo vệ môi trường đối với các hoạt động nghĩa trang, cơ sở hỏa 

táng trên địa bàn thành phố; 

b) Tham mưu UBND thành phố lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy hoạch nghĩa trang được phê duyệt; 

c) Chủ trì xây dựng, tham mưu UBND thành phố ban hành giá đất nghĩa 

trang trên địa bàn thành phố. 

d) Tham mưu UBND thành phố khoanh định vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất và vùng cấm, vùng hạn chế khai thác khoáng sản tại những khu vực nghĩa 

trang, cơ sở hỏa táng đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. 

đ) Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, thanh tra việc bảo đảm vệ sinh trong hoạt 

động mai táng, hỏa táng trên địa bàn thành phố. 

5. Sở Y tế 

Hướng dẫn, giám sát việc bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, 

không gây ô nhiễm môi trường tại các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định 

của pháp luật và của Bộ Y tế. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn cho các đơn vị, địa 

phương về quy trình, thủ tục hồ sơ hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn thành phố 

theo quy định. 

7. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và tham mưu UBND 

thành phố về công nghệ hỏa táng của các cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh - 

Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng: Phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị 

xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường sử dụng hình thức hỏa 

táng, tổ chức tang lễ tiết kiệm, văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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9. Công an thành phố 

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự khi có vụ 

việc phức tạp xảy ra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm mồ mả theo quy định 

của pháp luật tại các nghĩa trang do cấp thành phố quản lý. 

Điều 21. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện 

1. Thực hiện công tác quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang theo phạm 

vi phân cấp. 

2. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển 

nghĩa trang thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang 

trên địa bàn thành phố. 

4. Phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang đối với các nghĩa trang đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý do đơn vị quản lý nghĩa 

trang xây dựng. 

5. Phối hợp với đơn vị quản lý nghĩa trang cấp thành phố xử lý các hành vi 

lấn chiếm, xây dựng mồ mả trong phần diện tích đất giáp ranh nghĩa trang không 

được quy hoạch để chôn mồ mả. 

6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác quản lý đất 

đai, quản lý trật tự xây dựng tại các khu vực lân cận nghĩa trang thành phố và phối 

hợp với đơn vị quản lý nghĩa trang cấp thành phố xây dựng kế hoạch xử lý vi 

phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn các mồ mả tại các nghĩa trang trên 

địa bàn thành phố. 

7. Xem xét, chấp thuận đối với các trường hợp táng trong các khuôn viên 

nhà thờ, chùa, thánh thất tôn giáo trong phạm vi địa giới hành chính quản lý theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. 

8. Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, 

đối tượng chính sách trong việc táng khi chết theo quy định. 

9. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các hình thức táng 

văn minh, tiết kiệm đất và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Điều 22. Trách nhiệm của UBND các xã, phường 

1. Phối hợp với các đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang xây dựng kế hoạch 

tuần tra, giám sát, kịp thời xử lý những trường hợp gây mất an ninh trật tự, lấn 

chiếm đất trái phép xây dựng mồ mả và gây khó khăn cho thân nhân có mộ mai 

táng tại nghĩa trang nằm trên địa bàn. 

2. Tăng cường công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng tại khu 

vực lân cận nghĩa trang. 
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3. Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, 

đối tượng chính sách trong việc táng theo quy định. 

4. Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý 

sử dụng nghĩa trang trên địa bàn theo địa giới hành chính. 

5. Tổ chức thông báo cho nhân dân về việc đóng cửa, di chuyển nghĩa trang. 

Điều 23. Trách nhiệm của đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang 

1. Đơn vị quản lý nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà 

nước: 

a) Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Thực hiện Quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được 

phê duyệt. 

d) Thực hiện giá dịch vụ nghĩa trang do UBND thành phố phê duyệt. 

đ) Lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang được thực hiện theo quy định tại 

khoản 1, Điều 16 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP. 

e) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng 

dịch vụ theo quy định. 

g) Đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang có trách nhiệm xây dựng nội quy của 

nghĩa trang. 

h) Lập dự toán kinh phí đặt hàng dịch vụ tang lễ, nghĩa trang trong phạm vi 

quản lý cùng thời điểm lập dự toán ngân sách (bao gồm công tác duy trì vệ sinh, 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi nghĩa trang,…), gửi Sở Xây dựng thẩm 

định, tổng hợp các dự toán chung của ngành, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND 

thành phố trình HĐND thành phố phê chuẩn. 

i) Báo cáo cho đơn vị cấp trên trực tiếp và Sở Xây dựng về tình hình xây 

dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang theo định kỳ hằng năm. 

k) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn 

ngoài ngân sách nhà nước: 

a) Tổ chức lập quy hoạch chi tiết nghĩa trang khi được giao thực hiện; 

b) Thực hiện việc xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo 

quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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c) Phê duyệt và ban hành nội quy, Quy chế quản lý nghĩa trang. Sau khi ban 

hành phải gửi Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện để quản lý, giám sát, kiểm 

tra việc thực hiện. 

d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được 

phê duyệt. 

đ) Lập phương án xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá 

nhân và giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, báo 

cáo UBND thành phố chấp thuận trước khi phê duyệt. 

e) Thực hiện nội dung quản lý nghĩa trang, lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang 

theo điểm đ, khoản 1, Điều 23 Quy định này. 

g) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng 

dịch vụ theo quy định. 

h) Báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Xây dựng) hoặc UBND các 

quận, huyện theo thẩm quyền quản lý nghĩa trang đã được phân cấp về tình hình 

xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang theo định kỳ hằng năm. 

i) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 

2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quy định này có sửa đổi, bổ 

sung hoặc được thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo quy định được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế./.  
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VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  354  /NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày  12  tháng 4 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển  

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 17 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa 

phương; 

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ 

Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; Công văn số 

1798/UBND-SKHĐT ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung 

hồ sơ liên quan đến danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát 

triển thành phố Đà Nẵng 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 vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. 

(Theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân 

dân thành phố biểu quyết thông qua. 

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

đúng quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021./. 

  CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục  
DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY CỦA  

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 354 /NQ-HDND ngày 12 tháng 4  năm 2021  

của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

 

TT Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay  

A Nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên 

I Lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao 

1 
Đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, khu công 

nghệ cao 

2 
Các dự án đầu tư tại khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm 

công nghiệp làng nghề 

3 
Đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất cơ khí trọng điểm 

theo danh mục ưu tiên đầu tư, phát triển của Chính phủ 

II Lĩnh vực du lịch 

4 
Dự án đầu tư khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, phát triển kinh tế ban đêm 

trên địa bàn thành phố 

5 
Đầu tư điểm đến (khu mua sắm, ăn uống, giải trí…), các dự án sản xuất sản phẩm 

du lịch (các sản phẩm dịch vụ du lịch, sản phẩm lưu niệm); đầu tư tàu du lịch  

6 
Đầu tư các dự án sản xuất vào các ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công 

của thành phố 

III Lĩnh vực môi trường 

7 Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước 

8 Đầu tư hệ thống xử lý rác thải, khí thải, nước thải 

9 Đầu tư thiết bị, phương tiện thu gom xử lý rác thải, khí thải, nước thải. 

10 Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải 

11 Đầu tư các dự án sản xuất cácthiết b, sản phẩm thân thiện với môi trường 

12 Đầu tư vào ngành dịch vụ môi trường 

13 
Đầu tư các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án đổi mới thiết bị, công 

nghệ gắn với giảm ô nhiễm môi trường 

IV Lĩnh vực năng lượng 

14 Đầu tư cácdự án điện (Cấp điện, chống quá tải lưới điện, ngầm hóa lưới điện…)  

15 Đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo, lượng gió, sinh khối 

V Lĩnh vực nhà ở 

16 Đầu tư nhà ở xã hội 

17 Đầu tư khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, nhà chung cư… 

VI Lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp 
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18 

Đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, 

nông nghiệp hữu cơ; dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây 

lâm nghiệp 

19 Đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch của thành phố 

20 
Đầu tư các dự án phục vụ phát triển lâm nghiệp, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản 

thâm canh công nghệ cao 

VII Lĩnh vực giao thông 

21 Đầu tư hệ thống vận tải công cộng 

22 

Đầu tư các dự án thuộc: lĩnh vực giao thông đường bộ (hệ thống giao thông nội thị, 

đường bộ, cầu đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm đăng kiểm xe cơ giwois 

đường bộ,…) Các dự án thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy (Cầu tàu, Cảng, bến 

thủy nội địa…) 

VIII Lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông 

23 
Đầu tư các dự án viễn thông, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ 

thông tin, khu công viên phần mềm 

24 
Đầu tư các dự án tại khu công nghệ thông tin, khu công nghệ thông tin tập trung, 

khu công viên phần mềm 

25 Đầu tư các dự án liên quan lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông 

B Nhóm lĩnh vực ưu tiên 

IX Lĩnh vực giáo dục 

26  
Đầu tư trường học các cấp, các trung tâm dạy nghề, các cơ sở giáo dục đào tạo 

khác 

X Lĩnh vực y tế, y dược 

27 
Đầu tư bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương 

tiện phục vụ khám chữa bệnh 

28 Đầu tư cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, kho dược phẩm 

29 Đầu tư các cơ sở nuôi trồng, sản xuất dược liệu, dược phẩm 

XI Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

30 Đầu tư các công trình  thể thao 

31 Đầu tư các dự án văn hóa, khu văn hóa đa năng 

XII Lĩnh vực ưu tiên khác  

32 
Đầu tư cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, các không gian làm việc chung, doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

33 Đầu tư các dự án liên quan đến hoạt động giám định tư pháp 

34 Đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực logistic 

35 
Đầu tư trung tâm hội chợ triển lãm, siêu thị, chợ, khu phức hợp, nhà ở thương mại, 

văn phòng cho thuê, trung tâm trưng bày sản phẩm 

36 Đầu tư trung tâm dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi   

C 
Nhóm các lĩnh vực khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  356 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  12 tháng 4 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về số lượng biên chế công chức của Ủy ban nhân dân phường 

ở từng quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 17 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về số lượng biên chế công chức của Ủy ban nhân dân 

phường ở từng quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua số lượng biên chế công chức của Ủy ban nhân dân phường 

ở từng quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khi triển khai thí điểm tổ chức mô 

hình chính quyền đô thị như sau: 

1. Biên chế công chức bình quân làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là 15 

người, được tính trên tổng số phường của một quận. 

2. Tổng số biên chế công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường ở từng 

quận trên địa bàn thành phố cụ thể như sau: 

a) Quận Hải Châu (13 phường): 195 người 

b) Quận Thanh Khê (10 phường): 150 người 

c) Quận Sơn Trà (7 phường): 105 người 
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d) Quận Ngũ Hành Sơn (4 phường): 60 người 

đ) Quận Liên Chiểu (5 phường): 75 người 

e) Quận Cẩm Lệ (6 phường): 90 người 

(Biên chế công chức của Ủy ban nhân dân phường ở từng quận theo Phụ lục 

đính kèm Nghị quyết này) 

3. Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng công chức của từng vị trí 

chức danh công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân từng phường; bảo đảm hợp lý, 

phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng phường, nâng cao tính chuyên 

nghiệp và chất lượng công chức để tổ chức chính quyền đô thị tại phường hiệu lực, 

hiệu quả. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 cho đến 

khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô 

thị tại thành phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân quận thực hiện Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng biên chế công chức phường ở từng 

quận trên địa bàn thành phố; 

b) Quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức phường thuộc biên 

chế công chức quận theo quy định tại Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 

3 năm 2021 của Chính phủ. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

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

nhiệm kỳ 2016 -2021, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021./. 

                                                              CHỦ TỊCH 

                                                            Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục  
BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG Ở TỪNG 

QUẬN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 356  NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân thành phố) 

STT Quận/Phường Biên chế công chức của Ủy ban 

nhân dân phường ở quận 

I QUẬN HẢI CHÂU  195 

1 Phường Thanh Bình 15 

2 Phường Thuận Phước 15 

3 Phường Thạch Thang 16 

4 Phường Hải Châu  I 16 

5 Phường Hải Châu II 16 

6 Phường Phước Ninh 14 

7 Phường Hòa Thuận Tây 15 

8 Phường Hòa Thuận Đông 15 

9 Phường Nam Dương 14 

10 Phường Bình Hiên 14 

11 Phường Bình Thuận 14 

12 Phường Hòa Cường Bắc 16 

13 Phường Hòa Cường Nam 15 

II QUẬN THANH KHÊ  150 

1 Phường Tam Thuận 15 

2 Phường Thanh Khê Tây 15 

3 Phường Thanh Khê Đông 14 

4 Phường Xuân Hà 15 
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STT Quận/Phường Biên chế công chức của Ủy ban 

nhân dân phường ở quận 

5 Phường Tân Chính 15 

6 Phường Chính Gián 15 

7 Phường Vĩnh Trung 15 

8 Phường Thạc Gián 15 

9 Phường An Khê 16 

10 Phường Hòa Khê 15 

III QUẬN SƠN TRÀ  105 

1 Phường Thọ Quang 16 

2 Phường Nại Hiên Đông 16 

3 Phường Mân Thái 14 

4 Phường An Hải Bắc 16 

5 Phường Phước Mỹ 15 

6 Phường An Hải Tây 14 

7 Phường An Hải Đông 14 

IV QUẬN NGŨ HÀNH SƠN  60 

1 Phường Mỹ An 15 

2 Phường Khuê Mỹ 15 

3 Phường Hoà Quý 15 

4 Phường Hoà Hải 15 

V QUẬN LIÊN CHIỂU  75 

1 Phường Hòa Hiệp Bắc 15 

2 Phường Hòa Hiệp Nam 15 

3 Phường Hòa Khánh Bắc 15 
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STT Quận/Phường Biên chế công chức của Ủy ban 

nhân dân phường ở quận 

4 Phường Hòa Khánh Nam 15 

5 Phường Hòa Minh 15 

VI QUẬN CẨM LỆ  90 

1 Phường Khuê Trung 15 

2 Phường Hòa Phát 15 

3 Phường Hòa An 15 

4 Phường Hòa Thọ Tây 15 

5 Phường Hòa Thọ Đông 14 

6 Phường Hòa Xuân 16 
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục 

công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng năm 2021 và chủ trương chuyển mục đích sử dụng 7,4 ha rừng trồng là 

rừng sản xuất sang mục đích khác của thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 17 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 

của Văn phòng Quốc hội hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 357/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx


 

 

 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021 69 

 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2021, Tờ trình số 

43/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021, Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 10 

tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua 

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

sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021 

của thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 

của UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố chấp thuận chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng 7,4 ha rừng trồng là rừng sản xuất sang mục đích khác để 

thực hiện Dự án Xây dựng Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng; Báo 

cáo thẩm tra số 550/BC-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2021 của Ban Đô thị Hội 

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

dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung 

và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng là rừng 

sản xuất sang mục đích khác năm 2021 của thành phố Đà Nẵng như sau: 

- Thông qua Danh mục 25 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021 

với tổng diện tích khoảng 120,9924ha (Phụ lục I). 

- Thông qua Danh mục 10 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung 

năm 2021 với tổng diện tích khoảng 52,7471ha; trong đó, đất trồng lúa là 3,9985ha 

và đất khác là 48,7486ha (Phụ lục II). 

- Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng là rừng sản 

xuất sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng Trại tạm giam Công 

an thành phố Đà Nẵng, tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

với tổng diện tích khoảng 7,4ha. 

  Điều 2. Hiệu lực thi hành 

  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 

biểu quyết thông qua. 

  Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lưu ý một số nội dung đề nghị của Ban 

Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố tại Báo cáo thẩm tra số 550/BC-HĐND ngày 

10 tháng 4 năm 2021; việc chuyển đổi đất trồng lúa phải thực hiện thu phí bảo vệ 

đất trồng lúa theo Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành 

phố Đà Nẵng. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc 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 17 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021./. 

 
 
 

 CHỦ TỊCH  

Lương Nguyễn Minh Triết 
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                                                                                                                      Phụ lục I 

                          DANH MUC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2021                                                                                                              

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 357 /NQ-HĐND ngày 12  tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

1 

UBND 

huyện Hòa 

Vang 

Hòa 

Khương 
48.998.00 3.000.00 

Quyết định số 4820/QĐ-

UBND ngày 09/12/2020 

của UBND thành phố 

Mạch 2 Đường dây 110kV Đại Lộc - 

Đà Nẵng 

2 

UBND 

huyện Hòa 

Vang 

Hòa Sơn 212.787.00 212.787.00 

Quyết định số 4769/QĐ-

UBND ngày 08/12/2020 

của UBND thành phố 

Công viên nghĩa trang tại khu vực phía 

Bắc nghĩa trang Hòa Sơn 
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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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

3 

UBND 

huyện Hòa 

Vang 

Hòa Ninh 71.961.00 71.961.00 

Quyết định số 4229/QĐ-

UBND ngày 05/11/2020 

của UBND thành phố 

Khu TĐC phục vụ giải tỏa KCN Hòa 

Ninh (phía Nam khu TĐC số 2 vệt 

KTQĐ dọc tuyến DT 602) 

4 

UBND 

huyện Hòa 

Vang 

Hòa Ninh 74.152.00 74.152.00 

Quyết định số 4230/QĐ-

UBND ngày 05/11/2020 

của UBND thành phố 

Khu vực giữa khu TĐC số 2 và số 3 

vệt KTQĐ dọc tuyến DT 602 (bố trí tái 

định cư phục vụ giải tỏa KCN Hòa 

Ninh) 

5 

UBND 

quận Cẩm 

Lệ 

Hòa Thọ 

Tây, Hòa 

An, Hòa 

Phát 

39.948.20 39.948.20 

Quyết định số 4166/QĐ-

UBND ngày 14/9/2018 

của UBND thành phố 

Xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật (vệt 

taluy) thuộc dự án Tuyến đường Vành 

đai phía Tây 2 
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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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

6 

UBND 

quận Cẩm 

Lệ 

Hòa Thọ 

Tây 
3.040.00 3.040.00 

Quyết định số 4482/QĐ-

UBND ngày 07/10/2019 

của UBND thành phố 

Xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật (vệt 

taluy) thuộc dự án Tuyến đường gom 

dọc đường sắt đoạn từ cầu vượt Hòa 

Cầm đến cầu Đỏ 

7 

UBND 

quận Cẩm 

Lệ 

Hòa Phát 2.382.00 2.382.00 

Quyết định số 4544/QĐ-

UBND ngày 26/11/2020 

của UBND thành phố 

Xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật (vệt 

taluy) thuộc dự án Nhà làm việc Trung 

tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng 

8 

UBND 

quận Cẩm 

Lệ 

Hòa Phát 16.691.00 16.691.00 

Quyết định số 4543/QĐ-

UBND ngày 26/11/2020 

của UBND thành phố 

Xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật (vệt 

taluy) thuộc dự án Trung tâm công 

nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy 

mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) 
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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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

9 

UBND 

quận Hải 

Châu 

Thanh Bình 3.284.00 3.284.00 

Quyết định số 4834/QĐ-

UBND ngày 09/12/2020 

của UBND thành phố 

Trạm bơm Ông Ích Khiêm 

10 

UBND 

quận Sơn 

Trà 

Thọ Quang 3.551.00 3.551.00 

Quyết định số 2896/QĐ-

UBND ngày 11/5/2016 

của UBND thành phố 

Xây dựng tuyến cống đường Lê Tấn 

Trung nối cống Thọ Quang - Biển 

Đông 

11 

UBND 

quận 

Thanh Khê 

Xuân Hà 16.320.00 573.40 

Quyết định số 5884/QĐ-

UBND ngày 26/12/2019 

của UBND thành phố 

Khu đất sau khi di dời Công ty Cổ 

phần Nhựa Đà Nẵng 
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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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

12 

UBND 

quận 

Thanh Khê 

Xuân Hà 1.332.00 1.332.00 

Quyết định số 2534/QĐ-

UBND ngày 15/7/2020 

của UBND thành phố 

Đường dây 110kV (đoạn từ Trạm biến 

áp 220kV Hải Châu tới Hầm nối cáp 3 

và 4 Trần Cao Vân) thuộc dự án đường 

dây 110kV Chi Lăng - Hải Châu 

13 

UBND 

quận 

Thanh Khê  

Thanh Khê 

Tây 
64.834.00 2.932.39 

Quyết định số 6243/QĐ-

UBND ngày 14/9/2016 

của UBND thành phố 

Khu vực Cống thoát nước Khe Cạn 

14 

UBND 

quận Liên 

Chiểu 

Hòa Hiệp 

Nam 
146.100.00 146.100.00 

Quyết định số 4862/QĐ-

UBND ngày 14/12/2020 

của UBND thành phố 

Tuyến kênh thoát nước từ KCN Hòa 

Khánh đến sông Cu Đê (đoạn còn lại) 
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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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

15 

UBND 

huyện Hòa 

Vang 

Hòa Nhơn 542.951.00 542.951.00 

Quyết định số 3268/QĐ-

UBND ngày 20/6/2017 

của UBND thành phố 

Mở rộng trung tâm Logistis, kho bãi tại 

khu vực phía Nam trung tâm Logistis 

cảng Đà Nẵng 

16 

UBND 

huyện Hòa 

Vang 

Hòa Bắc 7.000.00 7.000.00 

Quyết định số 5726/QĐ-

UBND ngày 19/12/2019 

của UBND thành phố 

Xây dựng tuyến đường từ cầu ông 

Điển - đường ADB5 

17 

UBND 

huyện Hòa 

Vang 

Hòa Phong 4.600.00 150.10 

Quyết định số 1031/QĐ-

UBND ngày 12/3/2018 

của UBND thành phố 

Mở rộng Trường tiểu học An Phước 
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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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

18 

UBND 

quận Sơn 

Trà 

An Hải Bắc 46.088.00 1.910.00 

Quyết định số 5165/QĐ-

UBND ngày 01/08/2014 

của UBND thành phố 

Khu dân cư Kho thiết bị phụ tùng An 

Đồn giai đoạn 2 

19 

UBND 

quận Sơn 

Trà 

An Hải Bắc 127.483.00 1.130.00 

Quyết định số 5523/QĐ-

UBND ngày 14/8/2014 

của UBND thành phố 

Khu vực phía Tây Trường Chính Trị - 

đoạn từ đường 30m đến đường Đông 

Kinh Nghĩa Thục - KDC An Cư 4 

20 

UBND 

quận Sơn 

Trà 

 Phước Mỹ 22.300.00 16.490.00 

Quyết định số 7990/QĐ-

UBND ngày 07/11/2014 

của UBND thành phố 

KDC phía Tây trường Cao đẳng Lương 

thực - Thực phẩm 

21 

UBND 

quận Sơn 

Trà 

 Phước Mỹ 36.912.00 7.850.00 

Quyết định số 1907/QĐ-

UBND ngày 11/4/2017 

của UBND thành phố; 

Quyết định số 3917/QĐ-

UBND ngày 16/10/2020 

của UBND thành phố 

KDC Tổ 13&14 và Khu vực lân cận 

phường Phước Mỹ (phần còn lại K65 

Tô Hiến Thành) 
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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 năm 

2021 (m2) 

Chủ trương thực hiện Mục đích sử dụng 

22 

UBND 

quận Sơn 

Trà 

Mân Thái, 

Thọ Quang 
5.509.00 1.520.00 

Quyết định số 5814/QĐ-

UBND ngày 27/8/2016 

của UBND thành phố 

Tuyến đường 45m đoạn từ đường Hồ 

Học Lãm đến đường Trương Định 

23 

UBND 

quận Sơn 

Trà 

Thọ Quang 85.559.00 1.415.00 

Quyết định số 656/QĐ-

UBND ngày 02/02/2015 

của UBND thành phố 

KDC dọc tuyến thoát nước Thọ Quang 

- Biển Đông 

24 

UBND 

quận Liên 

Chiểu 

Hoà Hiệp 

Nam 
42.218.00 42.218.00 

Quyết định số 1026/QĐ-

UBND ngày 29/3/2021 

của UBND thành phố 

Tuyến kè chống sạt lở khu vực dự án 

Khu du lịch sinh thái Nam Ô 

25 

UBND 

quận 

Thanh Khê  

Thanh Khê 

Đông 
5.555.80 5.555.80 

Quyết định số 770/QĐ-

UBND ngày 10/3/2021 

của UBND thành phố 

Mở rộng đường Đỗ Ngọc Du (từ 

đường 5,5m lên đường 10,5m) 

Tổng 1,631,556.00 1.209.923.89     
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Phụ lục II 

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG NĂM 2021                                                                                                                      

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 357 /NQ-HĐND ngày  12  tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

 

Số 

TT 

Tổ chức đề nghị Địa điểm 

Tổng diện 

tích dự án 

(m2) 

Trong đó 

Mục đích sử dụng 
Đất trồng 

lúa (m2) 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

(m2) 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

(m2) 

Các loại 

đất khác 

(m2) 

1 
UBND huyện Hòa 

Vang 

Hòa 

Khương 
48.998.00 1.500.00     47.498.00 

Mạch 2 Đường dây 110kV Đại 

Lộc - Đà Nẵng 

2 UBND quận Cẩm Lệ 

Hòa Thọ 

Tây, Hòa 

An, Hòa 

Phát 

39.948.20 4.537.00 

    

35.411.20 

Xử lý khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật (vệt taluy) thuộc dự án 

Tuyến đường Vành đai phía 

Tây 2 

3 UBND quận Cẩm Lệ Hòa Phát 2.382.00 899.70     1.482.30 

Xử lý khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật (vệt taluy) thuộc dự án 

Nhà làm việc Trung tâm kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

chất lượng 



80 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021  

 

 

 

Số 

TT 

Tổ chức đề nghị Địa điểm 

Tổng diện 

tích dự án 

(m2) 

Trong đó 

Mục đích sử dụng 
Đất trồng 

lúa (m2) 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

(m2) 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

(m2) 

Các loại 

đất khác 

(m2) 

4 UBND quận Cẩm Lệ Hòa Phát 16.691.00 8.507.00     8.184.00 

Xử lý khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật (vệt taluy) thuộc dự án 

Trung tâm công nghệ sinh học 

kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế 

bào thực vật (giai đoạn 2) 

5 
UBND huyện Hòa 

Vang 
Hòa Bắc 7.000.00 4.000.00     3.000.00 

Xây dựng tuyến đường từ cầu 

ông Điển - đường ADB5 

6 
UBND quận Liên 

Chiểu 

Hòa Hiệp 

Bắc 
144.800.00 10.812.00 

    
133.988.00 

Cụm công nghiệp Hòa Hiệp 

Bắc 

7 
UBND quận Liên 

Chiểu 

Hòa 

Khánh 

Nam 

200.846.00 2.862.35     197.983.65 
Cụm công nghiệp Hòa Khánh 

Nam 

8 
UBND quận Liên 

Chiểu 
Hòa Minh 2.057.90 9.80     2.048.10 Khu đô thị Phước Lý 
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Số 

TT 

Tổ chức đề nghị Địa điểm 

Tổng diện 

tích dự án 

(m2) 

Trong đó 

Mục đích sử dụng 
Đất trồng 

lúa (m2) 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

(m2) 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

(m2) 

Các loại 

đất khác 

(m2) 

9 
UBND quận Liên 

Chiểu 
Hòa Minh 7.809.00 6.387.00 

    

1.422.00 

Tuyến đường chạy dọc kênh 

Phú Lộc đoạn còn lại (đoạn từ 

ranh giới khu số 2 - Trung tâm 

đô thị mới Tây Bắc đến nút 

giao với đường Nguyễn Văn 

Huề) 

10 
UBND quận Liên 

Chiểu 

Hòa 

Khánh 

Nam 

56.939.00 470.70 

    

56.468.30 

Tuyến đường cấp bách chiến 

lược quốc phòng phục vụ quân 

sự và dân sinh 

Tổng 527.471.10 39.985.55     487.485.55 
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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:  358  /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2021 

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 17  

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 

2020; 

Theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 11 

tháng 01 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây mới cơ sở chính Trường mầm 

non Hòa Khương; Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 về chủ 

trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm 

Lệ; Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 về chủ trương đầu tư 

dự án Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2); Tờ trình số 07/TTr-UBND 

ngày 05 tháng 02 năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường 

45m đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường Nguyễn Văn Thoại; Tờ trình số 

08/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án Tuyến đường 45m đoạn từ đường Hồ Ngọc Lãm đến đường Trương Định; Tờ 

trình số 40/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); Tờ trình số 44/TTr-UBND 

ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 20 

tháng 3 năm 2021 về hủy chủ trương đầu tư theo hình thức PPP dự án Chợ đầu 

mối Hòa Phước; Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc 

điều chỉnh hình thức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển 

giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng; 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: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với 03 dự án: Xây mới cơ sở 

chính Trường mầm non Hòa Khương; Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa 

Xuân quận Cẩm Lệ; Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2). 

(Theo Phụ lục I đính kèm) 

Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 03 dự án: Tuyến 

đường 45m đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường Nguyễn Văn Thoại; Tuyến 
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đường 45m đoạn từ đường Hồ Ngọc Lãm đến đường Trương Định; Khu công 

viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1). 

(Theo Phụ lục II đính kèm) 

Điều 3. Thống nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển bền 

vững thành phố Đà Nẵng. 

(Theo Phụ lục III đính kèm) 

Điều 4. Hủy chủ trương đầu tư theo hình thức PPP đối với dự án Chợ đầu 

mối Hòa Phước và hủy chủ trương đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT đối 

với dự án Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh 

tại thành phố Đà Nẵng. Đề nghị UBND thành phố nghiên cứu hình thức đầu tư 

phù hợp, tiến hành các thủ tục theo quy định và trình HĐND thành phố trong kỳ 

họp giữa năm 2021. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành 

phố biểu quyết thông qua. 

Điều 6. 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 chẽ nội dung chủ trương đầu tư đã phê duyệt, rà soát 

kỹ số hồ sơ giải tỏa, 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; rà 

soát, đánh giá tính ưu tiên, tính cấp thiết đối với từng dự án, trước khi quyết định 

đầu tư dự án, cân đối, đề xuất bố trí đảm bảo nguồn vốn thực hiện trong kế hoạch 

vốn hằng năm và kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025; đồng thời, chỉ đạo thực hiện 

một số lưu ý cho từng dự án cụ thể theo các phụ lục chi tiết đính kèm.  

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

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

nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021./. 

.  

CHỦ TỊCH 

   Lương Nguyễn Minh Triết 
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PHU LỤC I 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 358/ NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021  

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 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 

Xây mới cơ sở 

chính Trường 

mầm non Hòa 

Khương (theo 

Tờ trình số 

01/TTr-UBND 

ngày 11 tháng 01 

năm 2021) 

Đầu tư xây dựng cơ sở chính 

Trường mầm non Hòa 

Khương để thay thế cho cơ sở 

trường tại thôn Hương Lam 

thuộc diện giải tỏa để xây 

dựng Tuyến đường vành đai 

phía Tây và di dời 02 cơ sở 

trường lẻ Thôn 5, La Châu đã 

xuống cấp nhằm đảm bảo 

điều kiện cơ sở vật chất, đáp 

ứng nhu cầu đến lớp của trẻ 

tại khu vực, đồng thời phục 

vụ tốt việc dạy và học của 

nhà trường, nâng cao chất 

lượng giáo dục. 

a) Phần Xây lắp 

- Xây mới Khối lớp học với quy 

mô 03 tầng, bố trí: 20 phòng học 

(bao gồm 02 phòng học cho trẻ từ 

6 - 18 tháng tuổi); 02 phòng chức 

năng (tin học); hệ thống sảnh, 

không gian đa năng, sân chơi, 

hành lang, cầu thang bộ kèm 

theo. Diện tích xây dựng 

1.980m2, tổng diện tích sàn xây 

dựng 4.740m2. 

- Xây mới Khối hành chính và 

phụ trợ với quy mô 02 tầng, bố 

trí: sảnh đón; các phòng hiệu bộ, 

làm việc (hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng, nghỉ nhân viên, kho lưu 

trữ hồ sơ, hành chính, tiếp khách, 

y tế, phòng họp, truyền thống, 

dụng cụ dạy học...); hội trường; 

bếp ăn; 06 phòng chức năng (giáo 

dục thể chất, giáo dục nghệ thuật 

và đa năng); hệ thống hành lang 

Dự án 

nhóm 

B; 

Công 

trình 

Dân 

dụng 

cấp III 

49.942.164.000 

Nguồn 

vốn 

ngân 

sách 

thành 

phố 

Huyện 

Hòa 

Vang, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Năm 

2020-

2023 

Lưu ý cân 

đối, bố trí 

vốn để 

hoàn thành 

công trình 

đúng tiến 

độ, xóa các 

điểm 

trường lẻ 

theo kế 

hoạch; 

nâng cao 

chất lượng 

tư vấn 

thiết kế, 

thẩm định 

giá, lập dự 

toán công 

trình chặt 

chẽ theo 

đúng quy 

định, đảm 
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và cầu thang bộ kèm theo. Diện 

tích xây dựng 1.990m2, tổng diện 

tích sàn xây dựng 2.417m2. 

Các khối công trình sử dụng kết 

cấu móng, khung, sàn, mái 

BTCT, trên xử lý chống thấm, lát 

(lợp) vật liệu chống nóng; ốp, lát 

gạch granite; tường xây gạch 

không nung, trát vữa xi măng, lăn 

sơn; cửa đi, cửa sổ khung nhôm - 

kính (nhựa lõi thép - kính); hệ 

thống cấp điện, cấp thoát nước, 

chống sét, thông tin liên lạc và 

phòng cháy chữa cháy đi kèm. 

- Hệ thống tường rào, cổng ngõ 

với tổng chiều dài khoảng 343m. 

- Nhà thường trực 01 tầng kết cấu 

BTCT, diện tích 10m2. 

- Xây mới 02 nhà để xe kết cấu 

thép, mái lợp tôn, diện tích 

40m2/nhà. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài 

nhà đồng bộ, bao gồm: sân nền, 

đường giao thông, cây xanh, 

mương thoát nước, cấp điện, cấp 

nước và phòng cháy chữa cháy. 

b) Phần thiết bị 

- Trang thiết bị xây lắp công trình 

và phòng cháy chữa cháy. 

- Trang thiết bị phục vụ dạy học, 

làm việc và bếp ăn kèm theo. 

bảo chất 

lượng dự 

án tương 

xứng với 

thiết kế, 

quy mô, 

tổng 

nguồn vốn 

đầu tư 

được phê 

duyệt, 

không phát 

sinh vốn 

trong quá 

trình xây 

dựng; đảm 

bảo mật độ 

xây dựng, 

cây xanh 

theo quy 

chuẩn. 

 

2 

Hệ thống thu 

gom nước thải 

khu vực Hòa 

Xây dựng hệ thống thu gom 

nước thải khu vực Hòa Xuân, 

quận Cẩm Lệ với tỷ lệ thu 

Xây dựng tuyến cống bao thu 

gom nước thải tại các cửa xả ra 

sông và hồ tạo thành hệ thống 

Dự án 

nhóm 

B, công 

371.921.930.000 

Nguồn 

vốn 

ngân 

Quận 

Cẩm  

Lệ, 

Năm 

2021-

2025 
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Xuân quận Cẩm 

Lệ (theo Tờ trình 

số 09/TTr-

UBND ngày 05 

tháng 02 năm 

2021) 

gom 2,5Qtb nhằm thu gom 

nước thải về xử lý tại Trạm 

xử lý nước thải Hòa Xuân, 

hạn chế nước thải xả trực tiếp 

ra sông Cái, sông Cẩm Lệ 

gây ô nhiễm môi trường, cải 

thiện sức khỏe, đời sống 

người dân khu vực dự án, 

phát triển kinh tế xã hội khu 

vực 

thoát nước thải nửa riêng khu vực 

Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về xử lý 

tại Trạm xử lý nước thải Hòa 

Xuân với tỷ lệ thu gom là 2,5Qtb 

ngày, diện tích lưu vực thu gom 

dự kiến 878,2ha, bao gồm: 

- Ranh giới dự án: Phía Bắc giới 

hạn bởi đường Võ Chí Công; 

Phía Nam giới hạn bởi đường 

Quốc lộ 1A; Phía Đông giới hạn 

bởi sông Cái; Phía Tây giới hạn 

bởi sông Cẩm Lệ. 

- Xây dựng hệ thống cống bao 

gồm 05 tuyến cống, tổng chiều 

dài L = 8.390m, cụ thể:  

+ Tuyến cống bao số 1 từ vị trí 

HX-4 và đường Đô Đốc Lân, 

đường ven Sông Cái, bằng ống 

HDPE PN6, có đường kính ống 

DN250 - DN560. 

+ Tuyến cống bao số 2 từ vị trí 

HX-1, đường Đinh Gia Trinh, 

đường Văn Tiến Dũng bằng ống 

HDPE PN6 có đường kính ống 

DN250 - DN400. 

+ Tuyến cống bao số 3 chạy từ vị 

trí HX-2, đường Phạm Ngọc 

Hân, đường Võ Thành Vỹ bằng 

ống HDPE PN6 có đường kính 

ống DN315 - DN560. 

+ Tuyến cống bao số 4 chạy dọc 

kênh khu B khu dân cư Nam cầu 

Cẩm Lệ, bằng ống HDPE PN6 có 

đường kính ống DN315 - DN560. 

trình 

HTKT 

cấp II 

sách 

thành 

phố 

thành 

phố Đà 

Nẵng 
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+ Tuyến cống bao số 5 chạy từ vị 

trí HX-3 thu gom nước thải của 

02 cửa xả vào hồ. Sau đó cống 

bao sẽ đi theo đường Trần Hữu 

Duẩn - Đô Đốc Lân bằng ống 

HDPE PN6 có đường kính ống 

DN315 - DN560. 

- Xây dựng mới 05 Trạm bơm 

nước thải: 

+ Trạm bơm PS-CL-1: Công suất 

Q = 6.600 m3/ngđ, dự kiến đặt 

trên vỉa hè phía sông đường ven 

sông. 

+ Trạm bơm PS-CL-2: Công suất 

Q = 20.200 m3/ngđ, dự kiến đặt 

trên vỉa hè đường Văn Tiến 

Dũng. 

+ Trạm bơm PS-CL-3: Công suất 

Q = 5.400 m3/ngđ, dự kiến đặt 

trên vỉa hè đường Võ Thành Vỹ. 

+ Trạm bơm PS-CL-4: Công suất 

Q = 9.800 m3/ngđ, dự kiến đặt 

trên vỉa hè đường Võ Thành Vỹ. 

+ Trạm bơm PS-CL-5: Công suất 

Q = 15.200 m3/ngđ, dự kiến đặt 

trong trạm xử lý nước thải Hòa 

Xuân bơm nước thải vào trạm xử 

lý. 

- Xây dựng tuyến ống áp lực bằng 

ống HDPE PN10, có đường kính 

DN315 - D630, tổng chiều dài L 

= 4.395m. 
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3 

Trung tâm Y tế 

quận Liên Chiểu 

(giai đoạn 2) 

(theo Tờ trình số 

29/TTr-UBND 

ngày 22 tháng 3 

năm 2021) 

Đầu tư xây dựng Nâng cấp 

Trung tâm Y tế quận Liên 

Chiểu (giai đoạn 2) nhằm 

mục tiêu đáp ứng yêu cầu 

giải quyết tình trạng quá tải 

của bệnh viện hiện nay và 

định hướng đầu tư hoàn 

chỉnh bệnh viện với quy mô 

500 giường bệnh đến năm 

2030 theo chủ trương của 

Lãnh đạo thành phố; đồng 

thời, nâng cao chất lượng 

khám bệnh, góp phần chăm 

sóc sức khỏe cho người dân 

theo phương châm dịch vụ y 

tế hiện đại, chuyên nghiệp 

Tháo dỡ, xây mới và cải tạo, sắp 

xếp lại tổng mặt bằng, công năng 

các khối công trình  

a) Phần tháo dỡ 

Tháo dỡ một số công trình hiện 

trạng tại Trung tâm Y tế quận 

Liên Chiểu với quy mô phục vụ 

khám chữa bệnh khoảng 100 

giường bệnh, bao gồm: 

- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 01 

tầng. 

- Khoa lây 02 tầng. 

- Nhà rác 01 tầng. 

- Khoa dinh dưỡng - Căntin - Hội 

trường 03 tầng. 

- Khoa chẩn đoán hình ảnh 02 

tầng. 

- HIV - Đội y tế dự phòng 01 

tầng. 

- Hành lang nối. 

- Trạm khí y tế. 

- Nhà phát điện. 

- Nhà điều hành xử lý nước thải 

90m3/ngày đêm. 

- Trạm biến áp 250KVA. 

- Nhà để xe. 

- Tường rào hiện trạng phía 

đường Phạm Như Xương. 

- Tháo dỡ, di dời đấu nối các hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà 

để đảm bảo hoạt động của Bệnh 

viện. 

b) Phần xây dựng các công trình 

tạm để di dời các khoa chức năng 

Dự án 

nhóm 

B; 

Công 

trình 

Dân 

dụng 

cấp II 

454.719.156.000 

Nguồn 

vốn 

ngân 

sách 

thành 

phố 

Quận 

Liên 

Chiểu, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Năm 

2021-

2024 

Lưu ý 

trong quá 

trình triển 

khai dự án, 

cần có 

biện pháp 

thi công 

đảm bảo 

công tác 

khám chữa 

bệnh và 

hoạt động 

của Trung 

tâm y tế; 

thực hiện 

đồng bộ 

việc đầu tư 

nâng cấp 

công trình 

với việc 

đảm bảo 

trang thiết 

hiện đại và 

nguồn 

nhân lực 

chất 

lượng; rà 

soát, tận 

dụng các 

máy móc, 

trang thiết 

bị y tế hiện 

có trước 

khi quyết 
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- Khu lây 01 tầng, diện tích 

270m2. 

- Khu kiểm soát nhiễm khuẩn 01 

tầng, diện tích 270m2. 

c) Phần xây dựng mới 

- Khối Đa chức năng 09 tầng nổi 

+ 01 tầng hầm với quy mô 230 

giường bệnh. Diện tích xây dựng 

1.695m2, tổng diện tích sàn xây 

dựng 16.178m2. Bố trí công năng 

như sau: Tầng hầm bố trí chỗ đậu 

xe; Tầng 1 bố trí Khoa thăm dò 

chức năng và Khoa chuẩn đoán 

hình ảnh; Tầng 2 bố trí Khoa xét 

nghiệm và Khoa liên chuyên 

khoa; Tầng 3 bố trí Khoa ngoại; 

Tầng 4 bố trí Khoa dược và Khoa 

hồi sức tích cực; Tầng 5 và 6 bố 

trí Khoa nội; Tầng 7 bố trí Khoa 

lão và Khoa nội; Tầng 8 bố trí 

Khoa dinh dưỡng và Khoa đông 

y kết hợp vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng; Tầng 9 bố trí khu 

hành chính, hội trường và phòng 

họp.   

- Hệ thống xử lý nước thải kèm 

theo. 

- Hành lang nối 01 tầng, diện tích 

60m2. 

- Nhà lưu tử thi 01 tầng, diện tích 

37m2. 

- Nhà rác 01 tầng, diện tích 75m2. 

- Nhà đặt máy phát diện 01 tầng, 

diện tích 79m2. 

định đầu 

tư, mua 

sắm để tiết 

kiệm chi 

phí, đảm 

bảo nhân 

lực vận 

hành các 

trang thiết 

bị y tế 

được đầu 

tư, khai 

thác tối ưu 

công năng 

sử dụng, 

tránh lãng 

phí; đảm 

bảo tiêu 

chuẩn, 

định mức 

đối với 

máy móc, 

trang thiết 

bị y tế 

chuyên 

dùng theo 

quy định. 

 



90 CÔNG BÁO/Số 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 9-6-2021  

 

- Nhà khí y tế 01 tầng, diện tích 

13m2. 

- Nhà điều hành xử lý nước thải 

01 tầng, diện tích 36m2. 

- Nhà để xe máy 01 tầng, diện 

tích 348m2. 

- Nhà bảo vệ và cổng phụ, diện 

tích 18m2. 

- Trạm biến áp, diện tích 10m2. 

- Tường rào đoạn mặt đường 

Phạm Như Xương, tổng chiều dài 

86m. 

- Sân vườn, đường giao thông và 

cảnh quan xung quanh, tổng diện 

tích 7.037,5m2. 

- Bãi đỗ xe ô tô, vịnh đậu xe và 

hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà kèm 

theo. 

d) Phần cải tạo, di dời 

Cải tạo, sắp xếp lại công năng các 

khối nhà hiện trạng với quy mô 

170 giường bệnh, bao gồm:  

- Cải tạo, sửa chữa và sắp xếp lại 

công năng Khoa nội – nhi 3 tầng 

thành Khoa lây, kiểm soát nhiễm 

khuẩn, HIV và Đội y tế dự phòng. 

Tổng diện tích sàn cải tạo 

1.896m2. 

- Cải tạo, sửa chữa và sắp xếp lại 

công năng Khoa ngoại – sản 3 

tầng thành Căntin và mở rộng 

Khoa sản. Tổng diện tích sàn cải 

tạo 2.202m2. 
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- Di dời các hệ thống chẩn đoán 

hình ảnh sang Khối Đa chức 

năng.  

e) Phần Thiết bị 

- Trang thiết bị xây lắp công 

trình: hệ thống thang máy; hệ 

thống điện nhẹ, hệ thống máy 

chủ; hệ thống điều hòa thông gió, 

khí sạch; hệ thống khí y tế; hệ 

thống nước RO; hệ thống PCCC; 

hệ thống bơm cấp - thoát nước; 

máy phát điện dự phòng; hệ 

thống xử lý nước thải; hệ thống 

chống sét; trang thiết bị nội thất 

phòng mổ…    

- Trang thiết bị thông thường và 

phục vụ làm việc. 

- Trang thiết bị y tế. 
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PHU LỤC II 

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

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

chỉnh 

Nguyên nhân 

điều chỉnh 

Nhóm dự 

án, loại, 

cấp công 

trình 

Tổng mức đầu 

tư sau khi điều 

chỉnh (đồng) 

Cơ cấu 

nguồn 

vốn 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dự án 

Thời 

gian, 

tiến 

độ 

thực 

hiện 

dự án 

Một số 

lưu ý 

trong quá 

trình 

triển khai 

thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Tuyến 

đường 45m 

đoạn từ 

đường Lê 

Hữu Trác 

đến đường 

Nguyễn 

Văn Thoại 

(theo Tờ 

trình số 

07/TTr-

UBND 

ngày 05 

tháng 02 

năm 2021)  

Xây dựng hoàn thiện 

tuyến đường trục 45m 

từ đường Nguyễn Phan 

Vinh đến đường Phan 

Tứ để khớp nối giao 

thông khu vực, đáp ứng 

nhu cầu giao thông đi 

lại của nhân dân, góp 

phần đẩy nhanh phát 

triển kinh tế xã hội 

trong khu vực và hoàn 

thiện mạng lưới giao 

thông chung trên toàn 

thành phố 

Điều chỉnh tăng tổng 

mức đầu tư do điều 

chỉnh, bổ sung các nội 

dung thuộc chi phí đền 

bù giải tỏa: Ban Giải 

phóng mặt bằng quận 

Sơn Trà đề nghị điều 

chỉnh, bổ sung chi phí 

đền bù giải tỏa với giá 

trị 94.979.754.000 đồng 

(theo nội dung công văn 

số 1783/BGPMB ngày 

14 tháng 7 năm 2020 

của Ban Giải phóng mặt 

bằng Quận Sơn Trà). 

 

 

Dự án 

nhóm B, 

công trình 

giao 

thông cấp 

IV 

105.882.094.000 

Ngân 

sách 

thành 

phố 

 

Quận 

Sơn 

Trà, 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Từ 

năm 

2016 

đến 

nay 

Lưu ý chỉ 

đạo đẩy 

nhanh tiến 

độ triển 

khai các 

công trình 

dự án đảm 

bảo theo 

đúng kế 

hoạch, 

tránh tình 

trạng kéo 

dài dự án, 

làm phát 

sinh chi 

phí công 

trình. 

2 

Tuyến 

đường 45m 

đoạn từ 

đường Hồ 

Xây dựng hoàn thiện 

tuyến đường trục 45m 

từ đường Nguyễn Phan 

Vinh đến đường Phan 

Điều chỉnh tăng tổng 

mức đầu tư do điều 

chỉnh, bổ sung các nội 

dung thuộc chi phí đền 

 

Dự án 

nhóm B, 

công trình 

giao 

80.558.247.000 

Ngân 

sách 

thành 

phố 

Quận 

Sơn 

Trà, 

thành 

Từ 

năm 

2016 
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Ngọc Lãm 

đến đường 

Trương 

Định (theo 

Tờ trình số 

08/TTr-

UBND 

ngày 05 

tháng 02 

năm 2021)  

Tứ để khớp nối giao 

thông khu vực, đáp ứng 

nhu cầu giao thông đi 

lại của nhân dân, góp 

phần đẩy nhanh phát 

triển kinh tế xã hội 

trong khu vực và hoàn 

thiện mạng lưới giao 

thông chung trên toàn 

thành phố 

bù giải tỏa: Ban Giải 

phóng mặt bằng quận 

Sơn Trà đề nghị điều 

chỉnh, bổ sung chi phí 

đền bù giải tỏa với giá 

trị 72.109.025.000 đồng 

(theo nội dung công văn 

số 1783/BGPMB ngày 

14 tháng 7 năm 2020 

của Ban Giải phóng mặt 

bằng Quận Sơn Trà) 

thông cấp 

IV 

 phố 

Đà 

Nẵng 

đến 

nay 

3 

Khu công 

viên phần 

mềm số 2 

(giai đoạn 

1) (theo Tờ 

trình số 

40/TTr-

UBND 

ngày 07 

tháng 4 

năm 2021) 

a) Về công năng sử 

dụng của dự án 

Xây dựng Trung tâm 

đổi mới sáng tạo, 

nghiên cứu, phát triển, 

đào tạo, vườn ươm 

công nghệ thông tin; 

Xây dựng hạ tầng 

CNTT (trung tâm dữ 

liệu) phục vụ chuyển 

đổi số cho chính quyền, 

người dân và doanh 

nghiệp; Xây dựng 

không gian phát triển 

CNTT để hỗ trợ doanh 

nghiệp sản xuất phần 

mềm...tạo môi trường 

để thu hút đầu tư phát 

triển kinh tế số của 

thành phố Đà Nẵng. 

b) Về mục tiêu đầu tư 

của dự án 

Điều chỉnh, bổ sung các 

hạng mục công trình 

Khu Công viên phần 

mềm số 2 (giai đoạn 1) 

để trước mắt hoàn thiện 

Khối nhà ICT1 08 tầng 

và các hạng mục phục 

vụ hoạt động của khối 

ICT1 để sớm đưa vào 

vận hành khai thác với 

tổng kinh phí bổ sung 

186,714 tỷ đồng, cụ thể: 

a) Phần Xây lắp 

- Bổ sung khu vực vườn 

ươm tầng 4 khối ICT1. 

- Bổ sung phần lam che 

nắng cho cả 03 khối nhà 

(ICT: 20 tầng, ICT1 và 

ICT2: 08 tầng). 

- Bổ sung mái che khối 

ICT 20 tầng. 

- Trạm xử lý nước thải. 

- Trạm biến áp. 

Dự án Khu công 

viên phần mềm 

số 2 được Hội 

đồng nhân dân 

thành phố thông 

qua tại Nghị 

quyết số 

223/NQ-HĐND 

ngày 17/5/2019 

và được UBND 

thành phố phê 

duyệt dự án đầu 

tư tại Quyết định 

số 1565/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 và 

phê duyệt hồ sơ 

thiết kế 

BVTC&DT tại 

Quyết định số 

3282/QĐ-

UBND ngày 

03/9/2020. Do 

Dự án 

nhóm A; 

Công 

trình Dân 

dụng cấp 

I 

986.296.432.000 

Ngân 

sách 

thành 

phố 

 

Quận 

Hải 

Châu, 

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

Năm 

2018-

2023 

Lưu ý rà 

soát các 

hạng mục 

đầu tư để 

tránh 

trùng lắp; 

căn cứ các 

quy định 

hiện hành 

về quản lý 

chi phí 

đầu tư xây 

dựng để 

kiểm tra 

các hạng 

mục chi 

phí, nâng 

cao chất 

lượng tư 

vấn thiết 

kế, thẩm 

định giá, 

lập dự 
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- Hình thành trung tâm 

về công nghệ thông tin 

cho thành phố, tạo hạ 

tầng cho ứng dụng và 

phát triển công nghệ 

thông tin; thúc đẩy phát 

triển ngành công 

nghiệp công nghệ thông 

tin; hình thành trung 

tâm nghiên cứu – phát 

triển sản phẩm công 

nghệ thông tin, phục vụ 

cho việc đào tạo, 

chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin; ươm tạo 

doanh nghiệp công 

nghệ thông tin. 

- Tạo môi trường thuận 

lợi cho các hoạt động 

đầu tư nhằm thu hút 

vốn, công nghệ trong và 

ngoài nước, góp phần 

xây dựng ngành công 

nghiệp công nghệ thông 

tin trở thành ngành kinh 

tế trọng điểm, quan 

trọng của thành phố và 

quốc gia. 

- Tạo môi trường làm 

việc đạt tiêu chuẩn quốc 

tế, thu hút lao động chất 

lượng cao, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh 

- Phần lắp đặt (nhân 

công, vật tư hệ thống…) 

cho hệ thống MEP khối 

ICT1 (chưa có điều hòa 

không khí) và hệ thống 

điều hòa không khí, cấp 

gió tươi khối ICT1. 

b) Phần Thiết bị  

- Thang máy cho khối 

ICT1. 

- Hệ thống máy phát 

điện, hệ thống cơ điện, 

CNTT, điều hòa không 

khí khối ICT1. 

- Trang thiết bị nội thất 

(phần sảnh khối ICT1); 

Phần vách ốp trang trí 

và rèm che nắng khối 

ICT1. 

- Thiết bị Trạm xử lý 

nước thải. 

- Thiết bị Trạm biến áp. 

c) Chi phí QLDA, Tư 

vấn ĐTXD các chi phí 

khác và dự phòng kèm 

theo. 

thời gian từ phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư đến khi 

phê duyệt dự 

toán kéo dài (từ 

tháng 05/2019 

đến 9/2020) dẫn 

đến TMĐT được 

duyệt không còn 

phù hợp thực tế 

do các nguyên 

nhân sau: 

+ Do yếu tố biến 

động giá nguyên 

vật liệu; 

+ Chế độ tiền 

lương thay đổi 

(Tăng lương cơ 

sở từ ngày 

01/7/2019 theo 

Nghị định số 

38/2019/NĐ-CP 

ngày 09/5/2019). 

+ Do tính toán 

chi phí dự phòng 

cho yếu tố trượt 

giá theo độ dài 

thời gian thực 

hiện dự án chưa 

đúng, chưa đủ 

theo quy định, 

đây là khoản chi 

phí (dự phòng) 

toán công 

trình đảm 

bảo chặt 

chẽ và 

triển khai 

các bước 

thủ tục 

tiếp theo 

theo đúng 

quy định 

của Luật 

Đầu tư 

công. 

Đồng thời, 

sớm hoàn 

thiện Đề 

án khai 

thác, vận 

hành dự 

án khi bàn 

giao đưa 

vào sử 

dụng. 
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tranh của doanh nghiệp 

công nghệ thông tin của 

thành phố Đà Nẵng. 

- Tạo ra các sản phẩm 

và dịch vụ công nghệ 

thông tin có khả năng 

thay thế sản phẩm nhập 

khẩu, góp phần thúc 

đẩy phát triển các lĩnh 

vực: Viễn thông, tài 

chính, ngân hàng, hải 

quan, hàng không, 

thương mại, thương 

mại điện tử và các dịch 

vụ công cộng, giáo dục, 

đào tạo, y tế, an ninh, 

quốc phòng. 

- Góp phần tăng trưởng 

kinh tế, nâng cao trình 

độ công nghệ sản xuất 

và sức cạnh tranh của 

các sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ của doanh 

nghiệp thành phố và 

Việt Nam; nâng cao vị 

thế, thương hiệu công 

nghệ thông tin của 

thành phố và Việt Nam. 

thứ 6 trong tổng 

mức đầu tư. 

+ Một số thông 

tư của Bộ xây 

dựng có hiệu lực 

trong khoản thời 

gian này như: 

Thông tư số 

09/2019/TT-

BXD ngày 

26/12/2019 

hướng dẫn xác 

định và quản lý 

chi phí đầu tư 

xây dựng; Thông 

tư số 

10/2019/TT-

BXD ngày 

26/12/2019 bàn 

hành định mức 

xây dựng; Thông 

tư số 

11/2019/TT-

BXD ngày 

26/12/2019 

hướng dẫn xác 

định giá ca máy 

và thiết bị thi 

công xây dựng; 

Thông tư số 

15/2019/TT-

BXD ngày 

26/12/2019 

hướng dẫn xác 
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định đơn giá 

nhân công xây 

dựng; Thông tư 

số 16/2019/TT-

BXD ngày 

26/12/2019 

hướng dẫn xác 

định chi phí 

quản lý dự án và 

tư vấn đầu tư xây 

dựng. 

+ Tại Đà Nẵng, 

ngày 27/8/2020 

UBND thành 

phố công bố bộ 

đơn giá nhân 

công; đơn giá ca 

máy và thiết bị 

thi công xây 

dựng trên địa 

bàn thành phố tại 

Quyết định số 

3181/QĐ-

UBND và Quyết 

định số 

3182/QĐ-

UBND. 

+ Mặt khác trong 

quá trình triển 

khai dự án có bổ 

sung thêm 02 

hạng mục so với 

Chủ trương đã 

được phê duyệt 
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là: Bố trí Trung 

tâm đổi mới sáng 

tạo, nghiên cứu, 

phát triển, đào 

tạo, vườn ươm 

công nghệ thông 

tin (tầng 4 khối 

nhà ICT1) và 

Trạm biến áp 

cấp điện cho 

công trình. 

- Các nguyên 

nhân nêu trên 

làm tăng TMĐT 

so với chủ 

trương đã được 

phê duyệt dẫn tới 

phải tiến hành 

điều chỉnh chủ 

trương đầu tư 

trước khi trình 

phê duyệt hồ sơ 

thiết kế 

BVTC&DT. 

Tuy nhiên do dự 

án Khu công 

viên phần mềm 

số 2 (giai đoạn 1) 

là dự án trọng 

điểm được 

Thành ủy, 

UBND thành 

phố đặc biệt 

quan tâm yêu 
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cầu phải khởi 

công công trình 

vào ngày 

10/10/2020 để 

chào mừng Đại 

hội đại biểu lần 

thứ XXII Đảng 

bộ thành phố. Do 

vậy, trước mắt 

để có thể khởi 

công công trình 

đúng theo kế 

hoạch Ban quản 

lý đã xin ý kiến 

và được sự thống 

nhất của UBND 

thành phố và 

lãnh đạo các đơn 

vị liên quan tại 

cuộc họp ngày 

17/8/2020, thống 

nhất trong quá 

trình thực hiện 

lập hồ sơ thiết kế 

BVTC&DT tạm 

tính phần thiết bị 

không thuộc gói 

thầu xây lắp 

chính (là phần 

thiết bị còn lại: 

Phần CNTT; 

ĐHKK; máy 

phát điện, trạm 

biến áp, điện 
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nhẹ, thang máy, 

trạm xử lý nước 

thải). Phần thiết 

bị tạm tính này 

sẽ được lập điều 

chỉnh, bổ sung 

sau. 
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PHU LỤC III 

THỐNG NHẤT VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

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

Nhóm dự án, 

loại, cấp công 

trình 

Tổng mức đầu 

tư sau khi điều 

chỉnh (đồng) 

Cơ cấu 

nguồn 

vốn 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian, 

tiến độ thực 

hiện dự án 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Phát triển 

bền vững 

thành phố 

Đà Nẵng 

(theo Tờ 

trình số 

44/TTr-

UBND ngày 

09 tháng 4 

năm 2021)  

- Mục tiêu tổng quát 

của dự án là giúp phát 

triển bền vững thành 

phố Đà Nẵng thông qua 

việc cải thiện môi 

trường đô thị theo 

hướng sạch, an toàn, có 

chiều sâu và sử dụng 

năng lượng có hiệu quả. 

- Các mục tiêu cụ thể: 

(i) Nâng cao tính linh 

hoạt và hiện đại của các 

phương án giao thông 

công cộng nội thị; (ii) 

Tăng cường sự liên kết 

vùng; (iii) Nâng cấp 

chất lượng môi trường 

đô thị; (iv) Tăng cường 

năng lực trong lĩnh vực 

quy hoạch đô thị, quản 

lý giao thông đô thị và 

dịch vụ nước thải. 

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án:  

Điều chỉnh Điều 1, tại Quyết định số 

823/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ 

tướng chính phủ cụ thể như sau: Gia 

hạn thời gian thực hiện dự án đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2022 để hoàn 

thành toàn bộ hoạt động của Dự án, cụ 

thể: 

- Đối với phần vốn ODA của Ngân 

hàng thế giới tại Hiệp định ngày 

30/4/2013, khoản tín dụng số 5233-VN 

và Hiệp định ngày 29/9/2017, khoản 

tín dụng số 6032-VN sẽ kết thúc vào 

tháng 30/6/2021.  

- Đối với phần vốn còn lại sau ngày 

đóng tín dụng: UBND thành phố Đà 

Nẵng tiếp tục bố trí nguồn vốn đối ứng 

của Dự án Phát triển bền vững thành 

phố Đà Nẵng để chi trả cho các hoạt 

động còn lại và đảm bảo dự án kết thúc 

vào ngày 31/12/2022. 

b) Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư Hợp 

phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh thí 

điểm: 

Dự án nhóm B, 

công trình dân 

dụng cấp II 

- Tổng mức đầu 

tư ban đầu và bổ 

sung của dự án: 

358,319 triệu 

USD, trong đó: 

+ Vốn vay của 

Ngân hàng thế 

giới là 274,954 

triệu USD. 

+ Vốn đối ứng 

của thành phố 

Đà Nẵng là 

83,365 triệu 

USD. 

- Tổng mức đầu 

tư của dự án đề 

nghị điều chỉnh: 

267,50 triệu 

USD, trong đó: 

+ Vốn vay của 

Ngân hàng thế 

giới là 160,31 

triệu USD.  

+ Vốn đối ứng 

của thành phố 

Vốn vay 

Ngân 

hàng thế 

giới và 

vốn đối 

ứng của 

thành 

phố 

 

Thành phố 

Đà Nẵng 
2021-2022 
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- Điều chỉnh không triển khai đầu tư 

các hạng mục sau: Hệ thống vé, hệ 

thống giao thông thông minh cho hệ 

thống giao thông công cộng và hệ 

thống tín hiệu ưu tiên cho xe buýt 

nhanh; tổ chức giao thông tại các nút, 

nhà chờ dãi phân cách, nhà chờ trên vỉa 

hè phục vụ cho tuyến xe buýt nhanh và 

mua sắm xe buýt; và các gói thầu tư 

vấn liên quan. 

- Điều chỉnh triển khai hoàn thành đầu 

tư các hạng mục: Xây dựng cơ sở hạ 

tầng cơ bản xe buýt trợ giá (điểm đầu 

cuối, nhà chờ, biển báo) để đảm bảo 

hoàn thành toàn bộ các điểm đầu cuối 

phục vụ cho 12 tuyến buýt trợ giá; Cầu 

vượt nút giao thông Nguyễn Tri 

Phương - Điện Biên Phủ, cầu đi bộ 

vượt đường Điện Biên Phủ trước công 

viên 29-3 và một số hạ tầng kỹ thuật cơ 

bản khác. 

Đà Nẵng là 

107,19 triệu 

USD. 
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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: 359/NQ-HĐND 
 

 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND thành phố, các Ban HĐND,  

UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và bổ sung 

một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  - xã hội 

 6 tháng đầu năm 2021 
 
 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 17 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân 

dân (HĐND) thành phố, các Ban HĐND thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) 

thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố, Đoàn đại 

biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đánh giá, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021  

HĐND thành phố cơ bản thống nhất các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-

2021 của HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố đã triển khai hoạt động 

trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có nhiều chuyển 

biến với những thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức; đây là giai đoạn mà 

thành phố vừa phải khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, 

quản lý điều hành qua kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương; vừa tập trung 

nghiên cứu những giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tiếp 

tục xây dựng, phát triển thành phố một cách bền vững. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 

sâu sát của Thành ủy, phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam thành phố, tinh 

thần nỗ lực phấn đấu của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của Nhân dân 

thành phố cùng sự kế thừa, tiếp thu kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, HĐND 

thành phố khóa IX đã có nhiều đổi mới, cải tiến trong phương thức giám sát, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ban hành Nghị quyết. Qua đó, thể hiện rõ nét 

vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng của Nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác HĐND thành phố nhiệm kỳ qua 

vẫn còn những hạn chế như: Hiệu quả giám sát trên một số lĩnh vực chưa cao; một 

số nội dung chất vấn và câu trả lời chất vấn chưa đi sâu vào các vụ việc cụ thể, 

chưa tập trung vào vấn đề lớn liên quan đến hạn chế, bất cập, trách nhiệm quản lý 

nhà nước của các sở, ngành, chưa xác định rõ trách nhiệm cá nhân và các giải 

pháp cụ thể khắc phục. Một số yêu cầu tại các nghị quyết về giám sát chuyên đề, 

chất vấn, báo cáo giám sát của các Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành 

phố chưa được thực hiện nghiêm túc; tiến độ thực hiện của các ngành, địa phương 

còn chậm trễ, kéo dài; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chưa thực sự quyết liệt;... 

Từ thực tiễn công tác nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố rút ra một số bài học 

kinh nghiệm: 

- Nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt để đưa đường lối, chủ 

trương của Đảng đi vào thực tế, bám sát các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, hành 

động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển 

khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, 

vi phạm là yếu tố quyết định để HĐND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

- Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết của Nhân dân, vai trò của các tổ chức 

chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường dân chủ, công khai, 

minh bạch; chú trọng việc nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị 

của cử tri, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan; 

phát huy vai trò của các Ban, các Tổ đại biểu và từng vị đại biểu HĐND trong 

hoạt động giám sát và ra quyết định. 

- Kế thừa, tiếp thu kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước; tích cực cải tiến 

trong phương thức giám sát, điều hành hoạt động; đánh giá, nhận định đúng, đầy 

đủ và kịp thời tình hình, nhất là các vấn đề mới nảy sinh là cơ sở quan trọng để có 

những quyết sách, giải pháp phù hợp. 

- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương 

và các địa phương bạn; mạnh dạn đề xuất các ý tưởng có tầm nhìn, các cơ chế, 

chính sách đặc thù và quyết tâm chính trị cao để xây dựng và phát triển thành phố.  

Trong nhiệm kỳ đến, HĐND, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam 

thành phố và các cơ quan, tổ chức cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), 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, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhằm đưa thành 

phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội 

lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung 

ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của 
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đại dịch COVID-19; đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, động lực 

theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 đề ra; tăng cường đầu 

tư phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; có chính sách, giải 

pháp thu hút, đầu tư xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... 

đảm bảo an sinh xã hội và việc làm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển 

của thành phố; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật 

tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao năng lực và đổi mới 

phương thức giám sát của cơ quan dân cử và Nhân dân đối với các cơ quan tư 

pháp và cán bộ tư pháp phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. 

Điều 2. Bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố  

HĐND thành phố thống nhất bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố  như sau: 

1. Tập trung triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành 

phố, nhất là Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14; Quyết định số 

05/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố; Quyết định số 359/QĐ-

TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 

435/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - phần cơ sở 

hạ tầng dùng chung… Phối hợp các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện và trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về quy định một số cơ chế 

đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà 

Nẵng.  

2. Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục 

tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, đẩy mạnh quản lý công tác thu chi 

và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước, phấn đấu GRDP cả năm tăng 6% 

so với năm 2020. Tập trung khôi phục lĩnh vực du lịch, dịch vụ; triển khai ngay 

các giải pháp kích cầu du lịch nội địa; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến 

an toàn cho du khách; thực hiện tốt các kế hoạch về tổ chức các hoạt động vui 

chơi, giải trí về đêm; các sản phẩm du lịch mới; đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ 

cùng với việc khai thác du lịch đường sông. Đẩy mạnh công nghiệp công nghệ 

cao, công nghệ thông tin, thương mại, xuất khẩu; tiếp tục cải cách thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ 

doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, xuất khẩu. Tập trung hoàn thành thủ 

tục kêu gọi đầu tư các khu, cụm công nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ thành 

lập Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao; phê duyệt chủ trương đầu tư 03 

khu công nghiệp mới (Hòa Cầm - Giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh). Tiếp tục 

triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang và có giải pháp  quyết 

liệt chấm dứt việc nuôi cá lồng bè trên lưu vực sông Cẩm Lệ, Cổ Cò, vịnh   Mân 

Quang.  
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Đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh 

giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình, nhất là những công trình động lực 

trọng điểm. Đôn đốc triển khai Dự án nhà máy nước Hòa Liên, đưa vào vận hành 

vào tháng 10/2021. Rà soát, cập nhật kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 báo cáo Thành ủy, trình HĐND thành phố thông qua sau khi 

Quốc hội ban hành nghị quyết theo quy định.  

3. Tập trung rà soát kết quả triển khai các kế hoạch, chương trình giám sát 

chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND nhiệm kỳ 2016 - 

2021, trong đó tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng theo nội dung 

Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường 

sự lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; 

tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác của các mỏ khoáng sản đang hoạt động, 

chú trọng đề án Đóng cửa mỏ phục hồi môi trường; kịp thời xử lý các bất cập và 

tăng cường công tác cải cách hành chính trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, tập trung tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lần đầu cho người dân khi đảm bảo các quy định của pháp luật, nhất là khu 

vực huyện Hòa Vang. Rà soát và đẩy nhanh công tác lập quy hoạch thành phố đến 

năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo yêu cầu, tiến độ.  

Tập trung xử lý dứt điểm việc rà soát quy hoạch; điều chỉnh hoặc hủy bỏ 

quy hoạch đối với các dự án không đủ điều kiện, các dự án còn tồn tại nhiều bất 

cập, công bố công khai, minh bạch đến người dân; rà soát và đề xuất bàn giao hạ 

tầng các khu dân cư, khu tái định cư cho quận huyện quản lý, sử dụng, hoàn thành 

trong Quý II năm 2021. Tập trung xử lý có hiệu quả việc di dời các hộ dân tại các 

khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng (cấp độ D), hoàn thành trong Quý II năm 

2021. Hoàn thành Đề án khai thác, sử dụng đất nông nghiệp không sản xuất được, 

báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp giữa năm 2021.  

Rà soát các thủ tục chuẩn bị đầu tư để tổ chức khởi công một số công trình 

trọng điểm, công trình xử lý thoát nước đã được quyết định chủ trương đầu tư. 

Đẩy nhanh tiến độ và có biện pháp thi công đảm bảo đối với dự án cải thiện môi 

trường nước phía Đông; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch 

và có giải pháp ứng phó hiệu quả với tình hình nhiễm mặn nguồn nước thô hằng 

năm. Triển khai các giải pháp về tổ chức giao thông, trong đó cần rà soát, đánh 

giá và đề xuất điều chỉnh phù hợp lộ trình các tuyến xe buýt đảm bảo khoa học và 

hiệu quả hơn…; tổ chức thực hiện và đánh giá việc thí điểm thu phí đậu đỗ lòng 

đường Bạch Đằng, Trần Phú, tổng hợp báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp giữa 

năm 2021 để làm cơ sở nhân rộng trên toàn thành phố. 

4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

và nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện tốt các chính sách đối với người có 

công, bảo trợ xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều; tiếp tục theo dõi, chủ 

động, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương để triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kiểm soát, khống chế dịch. 

5. Tập trung triển khai có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
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XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao hiệu quả công tác 

cải cách hành chính, công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu 

nại, tố cáo. Tiếp tục sắp xếp bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố; triển khai rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm các cơ quan hành 

chính; hoàn thiện Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách 

nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực.  

6. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, 

an toàn giao thông và trật tự xã hội và đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp. Tập 

trung đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, trấn áp tội phạm, đặc biệt tội phạm 

mới về sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; 

kịp thời phát hiện, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy. 

 Điều 3. Về các Tờ trình, Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 

1. Thống nhất thông qua: Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 15/01/2021 về 

tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; các báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của các Ban 

HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các báo cáo thẩm tra của các 

Ban HĐND thành phố. 

2. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Công văn của UBND thành phố: Báo 

cáo số 59/BC-UBND ngày 15/3/2021 về báo cáo tổng kết hoạt động của UBND 

thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; Công văn 1346/UBND-STC ngày 11/3/2021 về 

tình hình thực hiện thủ tục quyết toán kinh phí xây dựng Nhà văn hóa đa năng 

trên đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Tờ trình số 28/TTr-UBND 

ngày 20/3/2021 về việc đề nghị thông qua một số cơ chế, chính sách, đầu tư xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2021. 

Đối với Công văn số 1576/UBND-SNV ngày 22/3/2021 về đề nghị lùi thời 

gian rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính 

thành phố: Thống nhất lùi thời gian thực hiện theo đề xuất của UBND thành phố. 

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận huyện triển khai 

hoàn thành việc rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm các cơ quan 

hành chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ 

họp cuối năm 2021. 

Đối với Công văn số 1435/UBND-TKTH ngày 15/3/2021 về báo cáo kết 

quả triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố, Thông báo kết luận của Thường 

trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng: Cơ bản thống nhất 

với báo cáo kết quả triển khai thực hiện của UBND thành phố. Đối với 62 nội 

dung còn lại đang tiếp tục triển khai, đây cũng là những bức xúc kéo dài của cử 

tri nhiều năm qua, đề nghị UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp 

quyết liệt triển khai thực hiện. Đối với một số nội dung đề nghị hủy bỏ chủ trương 

của HĐND thành phố đã thông qua tại các nghị quyết trước đây, thống nhất hủy 

bỏ 01 nội dung: Hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi công năng ký túc xá sinh 

viên tại Khu công nghiệp Hòa Khánh thành nhà ở cho công nhân thuê; các nội 

dung còn lại đề nghị UBND thành phố tiếp tục triển khai, có rà soát, có đánh giá 
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cụ thể, trường hợp có vướng mắc cần tổng hợp báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ 

họp giữa năm 2021. 

3. Thông qua Báo cáo số 13/BC-TA ngày 04/01/2021 của Tòa án nhân dân 

thành phố về tổng kết hoạt động Tòa án nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

và Báo cáo số 50/BC-VKS ngày 14/01/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân thành 

phố về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai, bố trí kinh phí bảo đảm thực 

hiện hiệu quả các nội dung đã được thông qua tại Kỳ họp theo đúng quy định của 

pháp luật.  

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, 

kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; thông báo nội dung Nghị 

quyết cho cử tri thành phố sau khi Nghị quyết được ban hành; theo dõi, báo cáo 

quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết trong các kỳ họp của HĐND thành phố, 

trong các buổi tiếp xúc cử tri. 

3. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan 

báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích 

cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều 

chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2021./. 

 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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