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  Trang 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

17/12/2021 Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy chế bảo vệ bí 
mật nhà nước  của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

6 

17/12/2021 Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND Quy định một số nội dung 
và mức chi bảo đảm  hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

24 

17/01/2021 Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND Quy định về phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 
phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân 
sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng 

41 

17/12/2021 Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách phát 
triển công nghiệp hỗ trợ  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

75 

17/12/2021 Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện 
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

88 

17/12/2021 Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối 
tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá 

95 



nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

17/12/2021 Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

98 

17/12/2021 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối 
tượng thu, nộp, chế độ quản lý  và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

101 

17/12/2021 Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND Quy định miễn thu phí thăm 
quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn 
hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 

104 

17/12/2021 Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối 
tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp 
lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng 

106 

17/12/2021 Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ lãi suất đối 
vớidoanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển 
thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản 
xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

109 

17/12/2021 Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đăng 
ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng 

114 

17/12/2021 Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 
số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND 
thành phố Đà Nẵng quy định về phân cấp thẩm quyền quyết 
định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý 
của thành phố Đà Nẵng 

117 

17/12/2021 Nghị quyết số 67/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ 
bệnh nhân điều trị lao đa kháng thuốc và bệnh nhân chạy thận 
nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

121 

17/12/2021 Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND Về việc ban hành nguyên 
tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân 
sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-
2025 

124 

17/12/2021 Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND Quy định một số cơ chế, 
chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng 
cao trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2022-2025 

130 



17/12/2021 Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện 
Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2022-2025 

143 

17/12/2021 Nghị quyết số 74 /2021/NQ-HĐND Về việc đặt, đổi tên một số 
đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 
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17/12/2021 Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ 
trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND Quy định chuẩn nghèo đa 
chiều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 
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17/12/2021 Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ 
công tác xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND Quy định diện tích nhà ở tối 
thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do 
thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

29/12/2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 
18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về Quản lý 
các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường 
và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng 
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

17/12/2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, 
nhiệm kỳ 2021-2026 
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17/12/2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ 
ngân sách địa phương năm 2022 
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17/12/2021 Nghị quyết số 50 /NQ-HĐND Về kế hoạch tài chính 5 năm địa 
phương giai đoạn 2021-2025 
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17/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương 
năm 2020 
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17/12/2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng 
hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong 
Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-
19 
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17/12/2021 Nghị quyết số 65 /NQ-HĐND Về việc chấp thuận chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các 
công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

206 

17/12/2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND Thông qua Danh mục công trình, 
dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021, Danh mục công trình, 
dự án cần thu hồi đất năm 2022 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 
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17/12/2021 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND Về việc sửa đổi một số điều của 
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND Về việc sửa đổi một số điều của 
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
của thành phố Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công năm 
2022 
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17/12/2021 Nghị quyết số 78 /NQ-HĐND Về phát triển thanh niên thành 
phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 

244 

17/12/2021 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND Về biên chế công chức trong cơ 
quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị 
sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại 
các hội năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Về việc quy định giá dịch vụ xét 
nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 
nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND Về việc thống nhất chủ trương 
thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện 
Hòa Vang 
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17/12/2021 Nghị quyết số 83 /NQ-HĐND Về quyết định chủ trương đầu tư 
các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng 
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17/12/2021 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
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17/12/2021 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn 
nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

262 

17/12/2021 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND Về nhiệm vụ năm 2022 264 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 46 /2021/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày  17 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước                                                                        
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 
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 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

 

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 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công 
an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 172/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 
năm 2021 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: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

 
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành 
phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 
          

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

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

 
           

QUY CHẾ 
Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46 /2021/NQ-HĐND 
ngày 17tháng 12 năm 2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Quy chế này quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân 

thành phố; quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Hội đồng nhân 
dân thành phố. Những nội dung không được quy định trong Quy chế này thực hiện 
theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 

dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân thành phố (Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố) và cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến khai thác, sử dụng bí mật nhà nước của Hội 
đồng nhân dân thành phố. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo 
vệ bí mật nhà nước; chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích 
quốc gia, dân tộc. Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm: Tài liệu, vật, địa điểm, lời 
nói, hoạt động hoặc các dạng khác. 

2. Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân sử dụng 
lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước. 

3. Lộ bí mật nhà nước là trường hợp người không có trách nhiệm biết được bí mật 
nhà nước. 

4. Mất bí mật nhà nước là trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không 
còn thuộc sự quản lý của cơ quan đơn vị, địa phương và cá nhân có trách nhiệm quản 
lý. 

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước 
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1. Bảo vệ bí mật nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Nghị định số 
26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 26/2020/NĐ-CP) và 
Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng (sau đây viết tắt là Quyết định số 1722/QĐ-
TTg); 

2. Đảm bảo sự lãnh đạo của Thành ủy, Thường trực Thành ủy; phục vụ nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; 
bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân. 

3. Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố là trách nhiệm chung 
của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố phải 
bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và 
quy định của Quy chế này. 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, liên quan chủ động phòng ngừa, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật 
về bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố. 

6. Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định của Luật Bảo vệ bí mật 
nhà nước năm 2018 và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước  
1. Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài 

liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 
2. Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, 

chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước trái pháp luật. 

3. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật. 
4. Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để 

thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp 
hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc 
thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn 
thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu. 

6. Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy 
định của pháp luật về cơ yếu. 

7. Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu 
giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước. 
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8. Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, 
hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được 
người có thẩm quyền cho phép. 

9. Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng 
Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6. Xác định bí mật nhà nước, độ mật và đóng dấu độ mật bí mật nhà 
nước 

1. Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước phải căn cứ vào 
Luật bảo vệ bí mật nhà nước và danh mục bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân 
dân thành phố, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố (hoặc cấp phó khi 
được ủy quyền) có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước, độ mật, phạm vi lưu hành, 
được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Trường 
hợp sử dụng bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức khác thì phải xác định độ mật tương 
ứng. Trường hợp thông tin trong cùng một tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc 
danh mục bí mật nhà nước có độ mật khác nhau thì xác định theo độ mật cao nhất. Việc 
ủy quyền nêu trên phải được thể hiện bằng văn bản. 

3. Độ mật của bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố được thể hiện 
bằng dấu chỉ độ mật, văn bản xác định độ mật hoặc hình thức khác phù hợp với hình 
thức chứa bí mật nhà nước. 

Phòng Hành chính - Tổ chức -  Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
thành phố có trách nhiệm đóng dấu theo quyết định của người duyệt ký tài liệu bí mật 
nhà nước. Đối với tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được xác định và đóng dấu độ mật 
ở bên ngoài bì niêm phong theo độ mật cao nhất của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

4. Trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước: 
a) Cán bộ, công chức khi soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà 

nước phải thực hiện đúng các quy định sau: 
Đối với bí mật nhà nước dưới dạng văn bản, người soạn thảo phải đề xuất người 

có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này xác định bí mật nhà nước, căn cứ 
xác định độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép 
hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại Tờ trình duyệt 
ký văn bản hoặc Phiếu đề xuất độ mật văn bản và có trách nhiệm bảo vệ nội dung bí 
mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra. Văn bản bí mật nhà nước phải đóng dấu 
chỉ độ mật; ghi rõ nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép 
hoặc không được phép sao, chụp văn bản tại mục “Nơi nhận” của văn bản bí mật nhà 
nước. 
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Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản 
sau khi được người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà 
nước; văn bản điện tử khi in ra để phát hành phải đóng dấu chỉ độ mật theo quy định. 

Đối với dự thảo văn bản, tài liệu bí mật nhà nước cần gửi để lấy ý kiến tổ chức, 
cá nhân liên quan thì phải xác định mức độ mật tại văn bản gửi xin ý kiến và dự thảo 
tài liệu bí mật nhà nước. Các tổ chức, cá nhân nhận văn bản phải có trách nhiệm quản 
lý, bảo vệ theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Dự thảo văn bản, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước phải được quản lý, bảo vệ 
như văn bản ban hành chính thức từ khi soạn thảo và tiêu hủy ngay sau khi hoàn thành 
việc soạn thảo, tạo ra nếu thấy không cần thiết phải lưu giữ. 

b) Cán bộ, công chức khi tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước 
nhưng chưa được xác định là bí mật nhà nước phải báo cáo và chuyển đến Chánh Văn 
phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tham mưu, xử lý. Chánh Văn 
phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đề xuất Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân thành phố hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xác định 
hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức để xác định theo thẩm quyền. Thông tin tiếp nhận 
phải được bảo vệ trong quá trình tiếp nhận và xử lý. 

5. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND thành phố có trách nhiệm đóng dấu độ mật vào văn bản, tài liệu đúng theo độ 
mật đã được người duyệt ký văn bản, tài liệu xác định tại “Phiếu đề xuất độ mật” hoặc 
“Tờ trình duyệt, ký văn bản” (phải đóng dấu độ mật tương ứng cho cả tài liệu ban hành 
kèm theo như: Phụ lục, Bảng thống kê, quy định ban hành kèm theo quyết định,...). 
Dấu mật phải được đóng dấu bằng mực đỏ tươi, không được đóng dấu độ mật lên tài 
liệu gốc rồi mới nhân bản, phát hành. Vị trí dấu chỉ độ mật theo quy định của Mẫu 
số 19 về Sơ đồ vị trí các dấu mật trên văn bản tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 
10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo 
vệ bí mật nhà nước (gọi là Thông tư số 24). 

6. Mẫu dấu chỉ độ mật, mẫu văn bản xác định độ mật của bí mật nhà nước thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Công an. 

Điều 7. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài 

liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật. 
2. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ 

Tối mật: 
a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. 
b) Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố. 
c) Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bca-bieu-mau-su-dung-trong-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-437913.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bca-bieu-mau-su-dung-trong-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-437913.aspx
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3. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ 
Mật: 

a) Người được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 
b) Trưởng các Phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 
4. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện, cấp phó 
được ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải chịu trách 
nhiệm về quyết định cho phép sao, chụp của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. 
Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện 
thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể và phải được thể hiện bằng văn bản, 
trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền. Người được ủy quyền 
không được ủy quyền tiếp cho người khác. 

5. Quy trình sao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 
a) Việc sao văn bản được thực hiện bằng các hình thức: Sao y bản chính, sao lục 

và trích sao. 
b) Sau khi người có thẩm quyền được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều này cho phép (bằng văn bản hoặc bút phê), người được giao nhiệm vụ sao tài liệu 
tiến hành nhân bản văn bản cần sao đúng số lượng cho phép và tiêu hủy ngay bản dư 
thừa, bản hỏng, đồng thời thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.  

c) Việc sao, chụp phải ghi nhận vào “Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước” để 
quản lý, theo dõi. 

d) Người được giao nhiệm vụ sao, chụp phải là cán bộ, công chức.  
6. Phương tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông. Không thực 
hiện sao chụp tài liệu bí mật nhà nước qua mạng xã hội, thư điện tử. Việc sao, chụp 
điện mật được thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu. 

Điều 8. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
1. Thực hiện theo Điều 12 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, cụ thể như 

sau: 
a) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi tiếp nhận, phát hành phải được thống kê 

theo trình tự thời gian và độ mật.  
b) Bí mật nhà nước chứa trong thiết bị có tính năng lưu giữ, sao, chụp, phải được 

bảo vệ bằng biện pháp thích hợp bảo đảm an toàn.  
c) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được lưu giữ, bảo quản ở nơi an toàn 

và có phương án bảo vệ.  
2. Đối với phòng lưu trữ hồ sơ, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được trang 

bị phương tiện phòng, chống cháy nổ, đột nhập, lấy cắp. 
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3. Người được phép sử dụng các thiết bị lưu giữ tin (thẻ nhớ, USB, máy tính xách 
tay...) có lưu trữ, soạn thảo văn bản mang bí mật nhà nước để phục vụ công tác phải có 
biện pháp bảo mật thiết bị, thông tin lưu trữ, phải đăng ký với cơ quan, đơn vị trực tiếp 
quản lý. Khi mang thiết bị ra khỏi cơ quan, đơn vị phải báo cho cán bộ bảo mật của cơ 
quan biết về thời gian, địa điểm sử dụng thiết bị, tài liệu lưu giữ và phải được sự đồng 
ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (trước và sau khi bàn giao, mang đi sử dụng); nếu để 
mất thiết bị lưu giữ hoặc lộ, mất thông tin, tài liệu có nội dung thuộc phạm vi bí mật 
nhà nước lưu giữ trong thiết bị phải báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền và triển khai 
ngay biện pháp cần thiết để khắc phục, hạn chế hậu quả do lộ, lọt, mất bí mật nhà nước 
và phục vụ công tác điều tra, truy xét, truy tìm. 

Điều 9. Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước  
1. Việc vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 4 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, 
ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Việc vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước giữa các cơ quan 
tổ chức trong nước do người làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước hoặc văn thư 
của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thực hiện. Vận chuyển, giao, nhận 
tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước giữa cơ quan, tổ chức ở địa phương với cơ quan, tổ 
chức của Việt Nam ở nước ngoài do giao liên ngoại giao hoặc người được giao nhiệm 
vụ thực hiện. 

3. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật theo nguyên tắc giữ kín, niêm 
phong. Trong quá trình vận chuyển tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải có biện pháp 
bảo quản, bảo đảm an toàn; trường hợp cần thiết phải có lực lượng bảo vệ. Vận chuyển 
tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước qua dịch vụ bưu chính được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về bưu chính. 

4. Việc giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
a) Trước khi giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đăng ký vào “Sổ  đăng 

ký bí mật nhà nước đi”. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật” chỉ ghi trích 
yếu khi người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước đồng ý. 

b) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải làm bì hoặc đóng gói riêng. Giấy làm 
bì phải dùng loại giấy dai, bền, khó thấm nước, không nhìn thấu qua được; hồ dán phải 
dính, khó bóc. 

Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc độ “Tuyệt mật” phải được 
bảo vệ bằng hai lớp phong bì: Bì trong ghi số, ký hiệu của tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước, tên đơn vị hoặc người nhận, đóng dấu “Tuyệt mật” và được niêm phong bằng 
dấu của cơ quan, tổ chức ở ngoài bì; trường hợp gửi đích danh người có trách nhiệm 
giải quyết thì đóng dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”. Bì ngoài ghi như gửi tài 
liệu thường và đóng dấu ký hiệu chữ “A”. 
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Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tối mật” và “Mật” được bảo vệ bằng một 
lớp bì, ngoài bì đóng dấu chữ “B” và chữ “C” tương ứng với độ mật của tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước bên trong. 

c) Việc giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được quản lý bằng “Sổ chuyển 
giao bí mật nhà nước”. 

5. Việc nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
a) Sau khi nhận, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đăng ký vào “Sổ đăng ký 

bí mật nhà nước đến”. 
b) Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước mà phong bì có dấu “Chỉ người 

có tên mới được bóc bì”, người nhận vào sổ theo ký hiệu ngoài bì, không được mở bì 
và phải chuyển ngay đến người có tên trên phong bì. Nếu người có tên trên phong bì 
đi vắng và trên phong bì có thêm dấu “Hỏa tốc” thì chuyển đến lãnh đạo cơ quan, tổ 
chức hoặc người được lãnh đạo cơ quan, tổ chức ủy quyền giải quyết. 

c) Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được gửi đến mà không thực 
hiện đúng quy định bảo vệ bí mật nhà nước thì chuyển đến lãnh đạo cơ quan, tổ chức 
nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước hoặc người có tên trên phong bì (đối với trường 
hợp gửi đích danh) giải quyết, đồng thời phải thông báo nơi gửi biết để có biện pháp 
khắc phục. Nếu phát hiện tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước gửi đến có dấu hiệu bóc, 
mở bì hoặc bị tráo đổi, mất, hư hỏng thì người nhận phải báo cáo ngay người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức để có biện pháp xử lý. 

6. Nơi gửi và nơi nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải kiểm tra, đối chiếu 
để kịp thời phát hiện sai sót và có biện pháp xử lý; việc giao nhận phải được ghi đầy 
đủ vào sổ theo dõi riêng, người nhận phải ký nhận. Nơi gửi và nơi nhận tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước phải đối chiếu về số lượng, kiểm tra việc đóng bì, đóng gói tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Trường hợp phát hiện thiếu số lượng, sai sót trong đóng 
bì, đóng gói thì nơi nhận yêu cầu nơi gửi bổ sung, xử lý trước khi vào sổ theo dõi và 
ký nhận. 

7. Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có đóng dấu “Tài liệu thu hồi”, 
cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải gửi lại 
đúng thời hạn ghi trên văn bản. 

8. Việc chuyển, nhận văn bản điện tử có nội dung bí mật nhà nước trên  Internet, 
mạng máy tính (mạng nội bộ, mạng diện rộng), mạng viễn thông và việc vận chuyển, 
giao nhận sản phẩm mật mã thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu. 

9. Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đăng ký bằng cơ sở dữ liệu quản 
lý trên máy tính thì khi chuyển giao phải in ra sổ để quản lý. Máy tính dùng để đăng 
ký tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không được nối mạng Internet, mạng máy tính và 
mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu. 

Điều 10. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 
Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và 

Điều 5 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
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 1. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để phục vụ 
công tác ở trong nước phải được người đứng đầu hoặc cấp phó được ủy quyền của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước cho phép. 

2. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để phục vụ 
công tác ở nước ngoài phải được Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố hoặc cấp phó 
được ủy quyền cho phép và phải báo cáo Trưởng đoàn công tác. 

3. Trong quá trình mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 
phải có biện pháp bảo quản, bảo đảm an toàn. 

4. Người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phục vụ công 
tác trong nước, ngoài nước phải có văn bản xin phép người có thẩm quyền theo quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Khi kết thúc nhiệm vụ phải báo cáo người có thẩm 
quyền cho phép mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ về việc 
quản lý, sử dụng bí mật nhà nước và nộp lại cơ quan, tổ chức. 

5. Văn bản xin phép mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 
phục vụ công tác trong nước, nước ngoài phải nêu rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác; 
tên loại, trích yếu nội dung, độ mật của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mục đích 
sử dụng; thời gian, địa điểm công tác; biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước mang ra khỏi nơi lưu giữ phải chứa, đựng, 
vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn do người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước quy định và phải bảo vệ trong thời gian mang 
ra khỏi nơi lưu giữ. 

7. Trong thời gian mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ, 
nếu phát hiện bí mật nhà nước bị lộ, bị mất, người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, Trưởng 
đoàn công tác để có biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả. 

Điều 11. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người 
Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, cụ 
thể như sau: 

1. Thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước theo quy 
định tại Điều 7 Quy chế này. 

2. Cơ quan, tổ chức đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn 
bản gửi người có thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 
nêu tại Điều 7 Quy chế này. Văn bản đề nghị phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức; người 
đại diện cơ quan, tổ chức; bí mật nhà nước đề nghị cung cấp, chuyển giao; mục đích sử 
dụng và cam kết bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Người đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn bản gửi 
người có thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước nêu tại 
Điều 7 Quy chế này. Văn bản đề nghị phải ghi rõ họ và tên; số của một trong các loại 
giấy tờ sau: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh Công an 
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nhân dân hoặc số giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp; địa chỉ liên lạc; vị trí 
công tác; bí mật nhà nước đề nghị cung cấp, chuyển giao; mục đích sử dụng và cam 
kết bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Trường hợp từ chối cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước, người có thẩm 
quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

Điều 12. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài 

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, cụ 
thể như sau: 

1. Thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài:  

a) Việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước độ Tuyệt mật phải trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định. 

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố quyết định cung cấp, chuyển giao bí 
mật nhà nước độ Tối mật, độ Mật thuộc phạm vi quản lý. 

2. Bí mật nhà nước chỉ được cung cấp, chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên 
quan đến bí mật nhà nước. 

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 
phải có văn bản gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Văn bản đề nghị 
phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, người đại diện cơ quan, tổ chức; quốc tịch, số hộ 
chiếu, chức vụ của người đại diện; bí mật nhà nước đề nghị cung cấp, chuyển giao; 
mục đích sử dụng, cam kết bảo vệ bí mật nhà nước và không cung cấp, chuyển giao 
cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bên cung cấp, chuyển giao. 

4. Cá nhân nước ngoài đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải có 
văn bản gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Văn bản đề nghị phải ghi 
rõ họ và tên; số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc; bí mật nhà nước đề nghị cung cấp, chuyển 
giao; mục đích sử dụng, cam kết bảo vệ bí mật nhà nước và không cung cấp, chuyển 
giao cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bên cung cấp, chuyển giao. 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuyển nội dung đề nghị của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này đến Công 
an thành phố thẩm định cho ý kiến trước khi chuyển đến người có thẩm quyền quy định 
tại khoản 1 Điều này. 

6. Trường hợp từ chối cung cấp và chuyển giao bí mật nhà nước, Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 13. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước 
Thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 

2018 và Điều 6 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
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1. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải 
đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

a) Được sự đồng ý của người có thẩm quyền về việc sử dụng nội dung bí mật nhà 
nước theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quy chế này.  

b) Thành phần tham dự là đại diện cơ quan, tổ chức hoặc người được giao thực 
hiện nhiệm vụ liên quan đến bí mật nhà nước. 

c) Địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước 
được tổ chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân thành phố. 
Trường hợp tổ chức ở ngoài trụ sở làm việc, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, quyết 
định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm đề nghị Công an thành phố 
kiểm tra an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị, hội thảo, cuộc họp 
để bảo đảm an toàn, phòng ngừa hoạt động thu thập bí mật nhà nước. 

d) Phương tiện, thiết bị sử dụng trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí 
mật nhà nước phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể là: 

- Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro 
có dây và các phương tiện, thiết bị đã được Công an thành phố kiểm tra an ninh, an 
toàn trước khi lắp đặt, sử dụng. Trường hợp hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung 
bí mật nhà nước tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường 
truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu. 

- Người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu âm, ghi hình vào 
trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật. 
Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Mật, việc sử dụng 
phương tiện, thiết bị được thực hiện theo yêu cầu của người chủ trì. 

- Trong trường hợp cần thiết, chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí 
mật nhà nước quyết định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để ghi âm, ghi 
hình; ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài. 

đ) Có phương án bảo vệ hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước, 
cụ thể:  

- Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, cơ quan, 
tổ chức chủ trì quyết định việc bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài; dự kiến các 
tình huống phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình tổ 
chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý. 

- Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức từ hai buổi trở 
lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi buổi tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp.  

- Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải 
đúng thành phần theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức chủ trì. Trường hợp hội nghị, hội 
thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật phải có biện pháp kiểm tra 
an ninh, an toàn đối với người tham dự. 
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e) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được thu hồi sau hội nghị, hội thảo, 
cuộc họp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổ chức hội nghị, hội 
thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo đảm các yêu cầu quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

3. Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có 
trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
bí mật nhà nước, quy định của Quy chế này và yêu cầu của người chủ trì hội nghị, hội 
thảo, cuộc họp. 

Điều 14. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài có nội dung bí mật 
nhà nước 

1. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài có nội dung bí 
mật nhà nước phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức. 
b) Được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố về 

việc sử dụng nội dung bí mật nhà nước độ Tối mật, độ Mật thuộc phạm vi, lĩnh vực 
quản lý. Nếu sử dụng nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật phải trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định theo quy định. 

c) Thành phần tham dự gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, người 
được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bí mật nhà nước; đại diện cơ quan, tổ chức 
hoặc cá nhân nước ngoài tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công 
vụ có liên quan đến bí mật nhà nước. 

d) Đảm bảo yêu cầu quy định tại các điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 13 của Quy chế 
này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổ chức hội nghị, hội 
thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo đảm các yêu cầu quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

3. Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có 
trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
bí mật nhà nước, quy định của Quy chế này và yêu cầu của người chủ trì hội nghị, hội 
thảo, cuộc họp; không được cung cấp, chuyển giao cho bên thứ ba. 

Điều 15. Xác định thời hạn, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, điều 
chỉnh độ mật; giải mật 

Việc xác định thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, việc gia hạn thời hạn bảo vệ bí 
mật nhà nước, việc điều chỉnh độ mật và giải mật bí mật nhà nước của Hội đồng nhân 
dân thành phố được thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22 Luật Bảo vệ 
bí mật nhà nước năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 16. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
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1. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường hợp sau đây: 
a) Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại đến lợi 

ích quốc gia, dân tộc. 
b) Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. 
2. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu sau 

đây: 
a) Không để bị lộ, bị mất bí mật nhà nước. 
b) Quá trình tiêu hủy phải tác động làm thay đổi hình dạng, tính năng, tác dụng 

của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và loại bỏ hoàn toàn thông tin bí mật nhà nước. 
c) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau khi tiêu hủy không thể phục hồi hình 

dạng, tính năng, tác dụng, nội dung. 
3. Thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy định như sau: 
a) Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Quy chế này có 

thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 
b) Người đang quản lý tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quyền quyết định 

tiêu hủy trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và báo cáo ngay bằng 
văn bản về việc tiêu hủy với người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

4. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường hợp quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau: 

a) Người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 3 Điều này quyết định thành 
lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

b) Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bao gồm đại diện lãnh đạo 
Hội đồng nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; người trực tiếp lưu giữ tài liệu, 
vật chứa bí mật nhà nước và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành 
phố và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 

c) Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm rà soát tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước được đề nghị tiêu hủy, báo cáo người có thẩm quyền 
quy định tại điểm a khoản 3 Điều này ban hành quyết định tiêu hủy. 

d) Hồ sơ tiêu hủy phải được lưu trữ bao gồm quyết định thành lập Hội đồng tiêu 
hủy; danh sách tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đề nghị tiêu hủy; biên bản họp Hội 
đồng tiêu hủy; quyết định tiêu hủy, biên bản tiêu hủy và tài liệu khác có liên quan. 

Điều 17. Các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước 
 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố có trách nhiệm xây dựng  đầy đủ 

các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Biễu mẫu được quy định 
tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 18. Phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước 
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1. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố chọn cử, ra quyết định 
phân công người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước tại Phòng 
Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
thành phố. Việc phân công phải được thể hiện bằng văn bản. 

2. Người được quyết định thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước 
là công chức và phải đáp ứng tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ tiêu chuẩn chính trị, có kiến thức pháp luật và 
chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ bí mật nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, 
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

b) Có trách nhiệm giữ gìn bí mật nhà nước; phục tùng sự phân công, điều động 
của cơ quan, tổ chức và thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. 

3. Người được quyết định thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước 
chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp để lộ, mất tài liệu, thông tin thuộc bí mật 
nhà nước. 

4. Cán bộ thực hiện kiêm nhiệm được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của 
pháp luật 

Điều 19. Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh 
vực bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tham mưu, giúp việc Hội 
đồng nhân dân thành phố thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong lĩnh vực 
bảo vệ bí mật nhà nước đối với các đơn vị trong phạm vi quản lý của mình theo quy 
định tại điểm d khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
thành phố có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện cho ngành chức năng tiến hành 
công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước theo quy định. 

3. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 
nước sẽ xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy 
theo tính chất của hành vi vi phạm.  

4. Khi có khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Bảo vệ bí mật nhà nước, Thường trực 
Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố có trách 
nhiệm phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
để giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Điều 20. Chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước 
1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện chế độ báo cáo công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước gửi UBND thành phố (qua Công an thành phố) để tổng hợp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an thành phố, cụ thể như sau: 

a) Báo cáo tổng kết 5 năm một lần (thưc hiện theo hướng dẫn riêng). 



21 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

b) Báo cáo sơ kết hằng năm: số liệu báo cáo (từ ngày 15/12 năm trước đến 14/12 
của kỳ báo cáo) và gửi Bộ Công an chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo. 

c) Báo cáo đột xuất được thực hiện ngay sau khi lộ, mất bí mật nhà nước hoặc 
theo đề nghị của Công an thành phố. 

2. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước hoặc theo hướng dẫn 
của cơ quan có thẩm quyền. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

Điều 21. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm 
1. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và chỉ đạo tổ chức thực hiện 

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố. 
2. Giám sát việc thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên phạm vi toàn 

thành phố. 
Điều 22. Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm 
1. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi quản lý. 
2. Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện chế độ 

báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. 
Điều 23. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố có trách 

nhiệm 
1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 19 Quy chế này. 
2. Ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan để tổ chức thực hiện 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 
3. Phối hợp với Công an thành phố tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến 

thức pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức của cơ quan. 
4. Kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, thông báo Công 

an thành phố khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý để kịp thời có 
biện pháp giải quyết. 

5. Tổ chức thu hồi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi người được phân công 
quản lý bí mật nhà nước thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu, từ trần hoặc vì lý do 
khác mà không được phân công tiếp tục quản lý bí mật nhà nước. 

Điều 24. Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật 
nhà nước 

1. Người tiếp cận bí mật nhà nước có trách nhiệm  
a) Tuân thủ quy định của pháp luật, Quy chế này, nội quy của cơ quan, tổ chức về 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
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b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước. 
c) Sử dụng bí mật nhà nước đúng mục đích. 
d) Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật 

nhà nước. 
2. Người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước có trách nhiệm 
a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này. 
b) Đề xuất người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp để bảo vệ bí 

mật nhà nước do mình trực tiếp quản lý. 
c) Trường hợp phát hiện vi phạm trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước thì 

người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước phải có biện pháp xử lý và báo cáo người có 
trách nhiệm giải quyết, thông báo cho cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước biết 
để có biện pháp khắc phục. 

d) Trước khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc vì lý do khác mà không 
được phân công tiếp tục quản lý bí mật nhà nước thì phải bàn giao bí mật nhà nước cho 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý và cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đã quản lý. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 25. Trách nhiệm thực hiện Quy chế 
1. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân liên quan đến bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố chịu trách nhiệm 
thực hiện Quy chế này. 

2. Định kỳ hàng năm, theo nhiệm kỳ hoặc đột xuất, Chánh Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng 
nhân dân thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế. 

Điều 26. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước thì được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật.  
2. Trường hợp vi phạm Quy chế này và các quy định khác của pháp luật về công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, hậu quả tác hại gây 
ra sẽ bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 
Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định trên 

cơ sở đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoặc đề nghị của ít nhất 
một phần ba đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố./.
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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: 47/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

  
NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm  hoạt động của  
Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo 

đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; 

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 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 

file:///F:/2021/Ban%20KTNS/%C4%91%C6%A1n%20th%C6%B0/A%20C%C3%A1c%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Lu%E1%BA%ADt/163_2016_ND-CP_335331%20(1).doc
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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 Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 

năm 2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn 

lập dự toán, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị; 

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTCngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về quy định mức chi bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành 

phố; 

Căn cứ Nghị quyết 123/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; 

Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố về việc Quy định một số nội dung và 

mức chi bảo đảm phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố; 

Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021của Ban Kinh tế - Ngân 

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

dân thành phố tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của 

Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2.Kinh phí thực hiện một số nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của 

Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố được cân đối, bố trí trong dự toán 

chi ngân sách hàng năm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

thành phố; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã theo phân 

cấp hiện hành. 

Điều 3.Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 về 

quy định một số nội dung và mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các 

cấp trên địa bàn thành phố. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, Kỳ họp thứ 4 thông 

qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022./. 

                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                         Lương Nguyễn Minh triết 
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QUY ĐỊNH 
MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG  

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số47  /2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4) 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: 

1. Chi cho công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết,báo cáo, tờ trình trình Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp và trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giữa các 
kỳ họp. 

2. Chi tổ chức lấy ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các 
văn bản quy phạm pháp luật khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ và các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản khác trình Hội đồng nhân dân. 

3. Chi cho công tác giám sát, khảo sát. 

4. Chi tiếp xúc cử tri. 

5. Chi tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 
công dân, tổ chức. 

6. Chi xây dựng Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân trình; xây dựng 
chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hằng năm của Hội đồng nhân dân; Đảng 
đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 
dân; báo cáo định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 
dân. 

7. Chế độ chi kỳ họp, phiên họp của Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân 
dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; Hội nghị giao ban hướng dẫn nghiệp vụ chuyên 
môn giữa Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp. 

8. Chế độ hỗ trợ tổ đại biểu. 

9. Chế độ hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân, hỗ trợ cán bộ, công chức, người 
lao động trực tiếp giúp việc cho Hội đồng nhân dân các cấp. 

10. Chế độ chi công tác xã hội, hỗ trợ các hoạt động khác. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nội dung và mức chi được áp dụng đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng 
nhân dân các cấp, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ đại biểu các cấp, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác tham gia 
phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp theo yêu cầu. 



27 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

Điều 3. Nguyên tắc chung 
1. Việc áp dụng các nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân 

dân các cấp phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao; đảm bảo đúng chế độ, 
định mức, đối tượng quy định. 

2. Các nội dung và mức chi khác đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các 
cấp chưa có trong Quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành củaNhà 
nước. Riêng đối với các khoản chi đặc thù, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp 
căn cứ dự toán ngân sách được giao hàng năm và tình hình thực tế của Hội đồng nhân 
dân cấp mình để quyết định cụ thể. 

3. Những trường hợp là đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp thì được hưởng một 
lần với mức cao nhất đối với các nội dung mức chi: Trang phục (lễ phục), chăm sóc 
sức khỏe định kỳ hàng năm. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI 

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

Điều 4. Chi cho công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, tờ tình trình Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp và trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành 
phố giữa các kỳ họp 

Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 

phố Huyện Xã 

1 
Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra các 
báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo 
Nghị quyết 

đồng/báo cáo 500.000 300.000 200.000 

2 Chi cho cá nhân tham gia cuộc họp thẩm tra 

- Chủ trì cuộc họp đồng/người/ 
buổi 150.000 150.000 150.000 

- Thành viên dự họp đồng/người/
buổi 100.000 100.000 100.000 

3 Chi ý kiến tham luận bằng văn bản 
đối với báo cáo thẩm tra, mức chi 

đồng/văn 
bản 200.000 150.000 100.000 

Nếu họp trong ngày nghỉ, ngày lễ mức chi bằng 200% mức chi trong ngày thường. 

Điều 5. Chi tổ chức lấy ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và 
các văn bản quy phạm pháp luật khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản khác trình Hội đồng nhân dân. 
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Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị 
tính Thành 

phố Huyện Xã 

1 

Chi cho các tổ chức, cá nhân để 
nghiên cứu góp ý bằng văn bản 
(Tùy theo nội dung và tính cấp thiết 
Thường trực Hội đồng nhân dân ký 
hợp đồng với chuyên gia với mức 
chi tối đa) 

đồng/báo 
cáo 1.000.000 700.000 500.000 

2 Chi họp góp ý (Thực hiện theo chế độ tổ chức họp quy định tại khoản 2 Điều 
4 của Quy định này) 

- Chủ trì cuộc họp đồng/người
/buổi 150.000 150.000 150.000 

- Thành viên dự họp đồng/người
/buổi 100.000 100.000 100.000 

3 Ý kiến tham luận bằng văn bản của 
thành viên tham dự 

đồng/văn 
bản 500.000 300.000  200.000 

4 Chi xây dựng báo cáo tổng hợp ý 
kiến tham gia 

đồng/báo 
cáo 500.000 300.000 200.000 

Điều 6. Chi cho công tác giám sát, khảo sát 

Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị 

tính Thành 
phố Huyện Xã 

1 Chi cho Đoàn giám sát 

a Chi xây dựng văn bản giám sát 

- 

Chi xây dựng bộ hồ sơ giám sát 
của Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân (quyết 
định thành lập Đoàn giám sát, kế 
hoạch và đề cương giám sát) 

đồng/bộ 
văn bản 2.000.000 1.500.000 1.000.000 
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Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị 

tính Thành 
phố Huyện Xã 

- Chi xây dựng báo cáo kết quả 
Đoàn giám sát 

đồng/báo 
cáo 2.000.000 1.500.000 1.000.000 

- 

Chi xây dựng bộ hồ sơ giám sát của 
các Ban, các tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân (quyết định thành lập 
Đoàn giám sát, kế hoạch và đề 
cương giám sát) 

đồng/bộ  

văn bản 
1.500000 1.000.000 500.000 

- Chi xây dựng báo cáo kết quả 
Đoàn giám sát, mức chi 

đồng/báo 
cáo 1.500.000 1.000.000 500.000 

Trong quá trình giám sát có lấy phiếu điều tra xã hội thì thực hiện theo Thông tư 109/TT-
BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia. 

b Chi xây dựng văn bản cho hoạt động khảo sát: Mức chi bằng 2/3 mức chi cho xây 
dựng văn bản giám sát quy định tại điểm a, khoản này. 

c 
Chi cho thành viên tham gia Đoàn giám sát, khảo sát: Trong thời gian thực hiện 
hoạt động giám sát, khảo sát, ngoài chế độ công tác phí theo quy định của pháp 
luật hiện hành, chế độ chi đối với thành viên tham gia Đoàn giám sát, khảo sát: 

- Trưởng đoàn giám sát, khảo sát đồng/người
/buổi 200.000 150.000 100.000 

- Thành viên đoàn giám sát, khảo sát đồng/người
/buổi 150.000 100.000 80.000 

- Cán bộ, công chức và người lao 
động phục vụ đoàn trực tiếp 

đồng/người
/buổi 100.000 80.000 50.000 

- Cán bộ, công chức phục vụ gián 
tiếp 

đồng/người
/buổi 50.000 40.000 30.000 

d 
Chi các cuộc họp giám sát, khảo sát: Ngoài thời gian hưởng theo quy định tại điểm 
c khoản này, chi các cuộc họp giám sát, khảo sát thực hiện theo chế độ tổ chức họp 
quy định tại khoản 2, Điều 4 của Quy định này. 
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Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị 

tính Thành 
phố Huyện Xã 

Nếu đi giám sát, khảo sát trong ngày nghỉ, ngày lễ mức chi bằng 200% mức chi trong ngày 
thường. 

đ 

Chi mời chuyên gia phục vụ hoạt 
động giám sát, khảo sát: Tùy theo 
nội dung và tính cấp thiết của 
chuyên đề giám sát, Thường trực 
Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các 
Ban của Hội đồng nhân dân (trên 
cơ sở có ý kiến thống nhất của 
Thường trực Hội đồng nhân dân) 
ký hợp đồng với chuyên gia, mức 
chi tối đa 

đồng/báo 
cáo 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

2 Chi giám sát văn bản quy phạm 
pháp luật  

Mức chi áp dụng theo quy định hiện hành của 
Nhà nước về chi cho công tác kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật. 

3 Chi cho hoạt động chất vấn, giải trình 

a 

Chi xây dựng bộ hồ sơ chất vấn 
(tổng hợp ý kiến chất vấn, kế 
hoạch chi tiết phiên giải trình) tại 
kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên 
họp của Thường trực Hội đồng 
nhân dân 

đồng/báo 
cáo 1.000.000 600.000 400.000 

b Chi cho việc xây dựng báo cáo 
tổng hợp kết quả giải trình 

đồng/báo 
cáo 700.000 500.000 300.000 

Điều 7. Chi tiếp xúc cử tri 

Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị tính 

Thành phố Huyện Xã 

1 Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp 
xúc cử tri nhằm trang trải các 

đồng/điểm 3.000.000 2.000.000 1.500.000 
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Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị tính 

Thành phố Huyện Xã 

chi phí cần thiết như trang trí, 
thuê địa điểm, nước uống, bảo 
vệ và các khoản chi khác (Trong 
trường hợp có sự phối hợp tiếp 
xúc cử tri đại biểu Hội đồng 
nhân dân nhiều cấp thì chỉ được 
thực hiện hỗ trợ của cấp cao 
nhất) 

2 Thực hiện hỗ trợ tiếp xúc cử tri với mức chi như sau: 

a Đại biểu Hội đồng nhân dân đồng/người
/năm 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

b 

Lãnh đạo các cấp không phải là 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
(người làm công tác tổ chức; 
người có trách nhiệm trả lời các 
ý kiến, kiến nghị của cử tri, thư 
ký tổng hợp) 

đồng/người
/buổi 200.000 150.000 100.000 

c Cán bộ, công chức, nhân viên 
phục vụ, mức chi 

đồng/người
/buổi 100.000 80.000 50.000 

3 
Chi xây dựng báo cáo tổng hợp 
kiến nghị cử tri của các tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân 

đồng/báo 
cáo 300.000 200.000 100.000 

4 
Chi xây dựng báo cáo tổng hợp 
kiến nghị cử tri trình Hội đồng 
nhân dân 

đồng/báo 
cáo 500.000 300.000 200.000 

Điều 8. Chi tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
của công dân, tổ chức 
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Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị 
tính Thành 

phố Huyện Xã 

1 Chi tiếp công dân 

a 

Đại biểu Hội đồng nhân dân và cán 
bộ, công chức phục vụ trực tiếp chưa 
được hưởng chế độ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề thanh tra 

đồng/người
/ngày 120.000 120.000 120.000 

b 

Cán bộ, công chức phục vụ trực 
tiếp đang được hưởng chế độ phụ 
cấp trách nhiệm theo nghề thanh 
tra 

đồng/người
/ngày 100.000 100.000 100.000 

c Cán bộ, công chức phục vụ gián 
tiếp 

đồng/người
/ngày 60.000 60.000 60.000 

2 

Chi xây dựng báo cáo đề xuất giải 
quyết vụ khiếu nại, tố cáo trình 
hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền 
sau khi tiếp công dân 

đồng/báo 
cáo 300.000 200.000 100.000 

 
Điều 9. Chi xây dựng Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân trình; xây 

dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm của Hội đồng nhân dân, 
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân; báo cáo định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng 
nhân dân 
 

Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 
phố 

Cấp 
Huyện Cấp xã 

1 

Chi soạn thảo Đề cương chi tiết 
dự thảo văn bản, Nghị quyết Hội 
đồng nhân dân (Văn bản mới 
hoặc thay thế) 

đồng/đề 
cương 950.000 750.000 550.000 

2 Chi soạn thảo Đề cương chi tiết 
dự thảo văn bản, Nghị quyết Hội 

đồng/đề 
cương 650.000 450.000 250.000 
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Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 
phố 

Cấp 
Huyện Cấp xã 

đồng nhân dân (Văn bản sửa 
đổi, bổ sung) 

3 
Chi soạn thảo văn bản, Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân (Văn 
bản mới hoặc thay thế) 

đồng/văn 
bản 3.200.000 2.200.000 1.200.000 

4 
Chi soạn thảo văn bản, Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân (Văn 
bản sửa đổi, bổ sung) 

đồng/văn 
bản 2.700.000 1.700.000 1.000.000 

5 Chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện 
văn bản 

a 
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý 
Nghị quyết Hội đồng nhân dân 
(Văn bản mới hoặc thay thế) 

đồng/báo 
cáo tổng 

hợp ý kiến 
250.000   

b 

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý 
kiến góp ý Nghị quyết Hội đồng 
nhân dân (Văn bản mới hoặc 
thay thế) 

đồng/báo 
cáo giải 

trình tiếp 
thu ý kiến 

350.000   

c 
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý 
Nghị quyết Hội đồng nhân dân 
(Văn bản sửa đổi, bổ sung) 

đồng/báo 
cáo tổng 

hợp ý kiến 
150.000   

d 
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 
góp ý Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân (Văn bản sửa đổi, bổ sung) 

đồng/báo 
cáo giải 

trình tiếp 
thu ý kiến 

250.000   

6 

Chi cho việc rà soát nội dung, kỹ 
thuật, hoàn thiện Nghị quyết sau 
khi Hội đồng nhân dân thông 
qua 

đồng/nghị 
quyết 200.000 150.000 100.000 

7 Chi xây dựng chương trình, kế 
hoạch, tờ trình, báo cáo công tác 

đồng/báo 
cáo 1.000.000 500.000 300.000 
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Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 
phố 

Cấp 
Huyện Cấp xã 

sơ kết giữa nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 
của Hội đồng nhân dân, Đảng 
đoàn Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân 
và các Ban của Hội đồng nhân 
dân 

8 

Chi xây dựng chương trình, kế 
hoạch, tờ trình, báo cáo công tác 
hàng năm, định kỳ của Hội đồng 
nhân dân, Đảng đoàn Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân 

đồng/báo 
cáo 500.000 300.000 200.000 

Điều 10. Chế độ chi kỳ họp, phiên họp của Đảng đoàn, Thường trực, các Ban 
của Hội đồng nhân dân; Hội nghị giao ban hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của giữa 
Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp 

Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 
phố Huyện Xã 

1 Chế độ chi kỳ họp Hội đồng nhân dân 

a Bồi dưỡng kỳ họp (nếu họp trong ngày nghỉ, ngày lễ mức chi bằng 200% mức 
chi trong ngày thường 

- Chủ trì kỳ họp đồng/người/buổi 200.000 200.000 200.000 

- Thư ký kỳ họp đồng/người/buổi 150.000 150.000 150.000 

- 
Đại biểu Hội đồng nhân dân, 
đại biểu mời tham dự kỳ họp 
theo danh sách mời 

đồng/người/buổi 100.000 100.000 100.000 
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Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 
phố Huyện Xã 

- Cán bộ, công chức, nhân viên 
phục vụ trực tiếp  đồng/người/buổi 100.000 100.000 100.000 

- Cán bộ, công chức, nhân viên 
phục vụ gián tiếp đồng/người/buổi 50.000 50.000 50.000 

b Hoàn thiện biên bản kỳ họp  đồng/báo cáo 900.000 600.000 300.000 

c Chuyên viên tổng hợp ý kiến 
thảo luận tổ đồng/người/buổi 200.000 100.000 50.000 

2 Chi xây dựng báo cáo tổng hợp 
ý kiến thảo luận tại kỳ họp đồng/báo cáo 700.000 500.000 400.000 

3 
Chế độ chi cuộc họp của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; Hội nghị giao ban hướng dẫn nghiệp 
vụ chuyên môn giữa Thường trực Hội đồng nhân dân các cấpmức chi: 

- Chủ trì cuộc họp đồng/người/buổi 150.000 100.000 50.000 

- Thành viên dự họp đồng/người/buổi 100.000 70.000 50.000 

- 

Hoàn thiện biên bản phiên 
họp (Các biên bản cuộc họp 
của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Đảng đoàn Hội 
đồng nhân dân, thường kỳ 
hàng tháng…) 

đồng/báo cáo 200.000 100.000 50.000 

Điều 11:  Chế độ hỗ trợ tổ đại biểu 

Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị tính 

Thành phố Huyện Xã 

 Khoán kinh phí hoạt động của 
tổ đại biểu 

đồng/tổ/qu
ý 3.000.000 2.000.000 1.000.000 
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Điều 12. Chế độ hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân, hỗ trợ cán bộ, công chức, 
người lao động trực tiếp giúp việc cho Hội đồng nhân dân các cấp: Ngoài các chế độ, 
chính sách được quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH ngày 
13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được 
hưởng các chế độ như sau (Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm chi trả khoản 
phụ cấp này) 

Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị tính 

Thành phố Huyện Xã 

1 Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân 

a 

Người đang giữ các chức vụ đảng, đoàn thể nếu kiêm nhiệm chức danh: Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp thành phố và cấp 
huyện thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng (Thực hiện theo Thông tư 
số 78/2005/BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 
cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh 
đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác) 

b 

Người đang giữ các chức vụ đảng, đoàn thể nếu kiêm nhiệm chức danh: Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thì phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo 
Nghị định  số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế 
độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 
06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp 
xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

2 
Chế độ hỗ trợ công tác, nghiên cứu tài liệu đối với đại biểu Hội đồng nhân dân: 
Ngoài phụ cấp chức vụ theo quy định, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách 
được hưởng chế độ hỗ trợ công tác hàng tháng cụ thể như sau 

 Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
đồng/người/ 

tháng 
2.000.000 1.400.000 800.000 

 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân đồng/người/ 
tháng 1.700.000 1.100.000 700.000 

 Trưởng Ban Hội đồng nhân dân đồng/người/ 
tháng 1.400.000 1.000.000  

 Phó Trưởng Ban Hội đồng 
nhân dân 

đồng/người/ 
tháng 1.100.000 800.000  
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Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị tính 

Thành phố Huyện Xã 

 Đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố 

đồng/người/ 
tháng 500.000 300.000 150.000 

3 Đại biểu Hội đồng nhân dân 
được hỗ trợ thông tin liên lạc  

đồng/người/  
tháng 400.000 250.000 200.000 

4 Đại biểu Hội đồng nhân dân 
được hỗ trợ công tác phí 

đồng/người/ 
tháng 500.000 300.000 100.000 

5 Chi may trang phục 

a 

Đối với đại biểu Hội đồng nhân 
dân. Trong nhiệm kỳ, đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp 
được cấp tiền may hai bộ trang 
phục 

(Trường hợp đại biểu là đại 
biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp 
trở lên thì được hưởng một 
mức cao nhất) 

đồng/bộ 5.000.000 3.000.000 2.000.000 

b 

Trong nhiệm kỳ, cán bộ, công 
chức, người lao động trực tiếp 
giúp việc cho Hội đồng nhân 
dân; cán bộ, công chức tham 
mưu, giúp việc trực tiếp hoạt 
động Hội đồng nhân dân cấp 
thành phố, huyện, xã được cấp 
tiền may hai bộ trang phục 

đồng/bộ 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

6 

Chế độ hỗ trợ khám, chăm sóc 
sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng 
hàng năm cho đại biểu Hội 
đồng nhân dân 

Ngoài các chế độ theo quy định 
(nếu có), đại biểu Hội đồng 
nhân dân được hỗ trợ kinh phí 
khám, chăm sóc sức khỏe định 

đồng/người/ 
năm 3.000.000 2.000.000 1.000.000 
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Mức chi các cấp 
STT Nội dung chi Đơn vị tính 

Thành phố Huyện Xã 

kỳ, nghỉ dưỡng hàng năm với 
mức chi (Trường hợp đại biểu 
là đại biểu Hội đồng nhân dân 
02 cấp trở lên thì được hưởng 
một mức cao nhất) 

7 

Chế độ tặng quà lưu niệm cho đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, công chức, người 
lao động trực tiếp giúp việc cho Hội đồng nhân dân khi kết thúc nhiệm kỳ; chi tổ 
chức các đoàn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác đại biểu do Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quyết định 

Điều 13. Chế độ chi công tác xã hội, hỗ trợ các hoạt động khác 

Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 
phố Huyện Xã 

1 
Chi thăm hỏi khi ốm đau nằm viện, lễ tang, các hoạt động khác cho đại biểu Hội 
đồng nhân dân; nguyên là Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban 
củaHội đồng nhân dân, mức chi như sau 

a 

Thăm hỏi khi ốm đau nằm viện 
(không quá 02 lần/năm) đại biểu 
Hội đồng nhân dân, nguyên là 
Thường trực Hội đồng nhân, 
lãnh đạo các Ban của Hội đồng 
nhân dân 

đồng/người 
/lần 1.000.000 500.000 300.000 

b 
Trường hợp đại biểu Hội đồng 
nhân dân bị bệnh hiểm nghèo 
(không quá 02 lần/năm) 

đồng/người
/lần 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

c 

Phúng điếu đại biểu Hội đồng 
nhân dân; nguyên là Thường 
trực Hội đồng nhân dân, lãnh 
đạo các Ban của Hội đồng nhân 
dân và thân nhân (cha, mẹ, 

đồng/người
/lần 1.000.000 700.000 500.000 
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Mức chi các cấp 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Thành 
phố Huyện Xã 

chồng hoặc vợ, con) đại biểu 
Hội đồng nhân dân 

d Hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân 
dân trong các hoạt động khác 

Do Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp 
quyết định 

2 
Đối với cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giúp việc cho Hội đồng nhân 
dân các cấp được thực hiện chế độ thăm hỏi, phúng điếu như đại biểu Hội đồng 
nhân dân 

3 Chế độ chi thăm hỏi, phúng điếu, lễ tết, các hoạt động khác đối với các đối tượng 
khác do Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quyết định 

4 

Cán bộ, công chức, người lao động công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân thành phố khi chuyển công tác sang cơ quan khác, nghỉ 
hưu được tặng quà lưu niệm với mức chi do Thường trực Hội đồng nhân dân 
thành phố quyết định (chỉ áp dụng cấp thành phố) 

5 

Chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giúp việc cho Hội đồng 
nhân dân các cấp (tham mưu, phục vụ các Hội nghị, kỳ họp Hội đồng nhân dân, 
các sự kiện lớn của thành phố, các hoạt động mang tính cộng đồng…) do Thường 
trực Hội đồng nhân dân các cấp quyết định 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 
1. Căn cứ vào chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước, của thành 

phố và các nội dung và mức chi tại Quy định này, Thường trực Hội đồng nhân dân thành 
phố, Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đảm bảo 
hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Hàng năm, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành 
phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của 
Hội đồng nhân dân cấp mình gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có 
thẩm quyền xem xét quyết định. 

3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố 
có trách nhiệm rà soát các nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân 
dân các cấp tại Quy định này, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem 
xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 
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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: 52/2021/NQ-HĐND 
 

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp 

ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân 

sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
 Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển thành phố Đà Nẵng; 
 Căn cứ Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội 
về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 
về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của 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 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 1. Nghị quyết này quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp 
ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa 
ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, 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. 
 2. Đối với chi đầu tư phát triển của huyện Hòa Vang thực hiện theo các nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định riêng của Hội đồng nhân dân thành phố. 
  Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 1. Các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ 
quan khác ở thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, huyện đảo Hoàng Sa, Ủy 
ban nhân dân các phường, xã.  

 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, phân bổ, chấp 
hành dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật và giải thích từ ngữ 
1. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế (cơ quan thuế 

quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà 
nước) thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân công cơ quan thuế 
quản lý đối với người nộp thuế và các văn bản hướng dẫn của ngành Thuế.  

2. Cơ quan thuế các quận được hiểu bao gồm Chi cục Thuế quận Hải Châu, Chi 
cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu, Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành 
Sơn, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang. 

3. Ủy ban nhân dân quận được hiểu bao gồm Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan 
thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường. 

4. Các cơ quan thuộc thành phố được hiểu bao gồm các sở, cơ quan ngang sở, 
cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan khác ở thành phố. 

5. Ngân sách thành phố được hiểu bao gồm cả đơn vị dự toán Ủy ban nhân dân 
quận, đơn vị dự toán phường khi thí điểm tổ chức mô hình tổ chức chính quyền đô thị. 

Chương II 
PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI  

CỦA CÁC CẤP NGÂN SÁCH 
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Điều 4. Nguồn thu của ngân sách thành phố 
1. Các khoản thu ngân sách thành phố được hưởng 100% (bao gồm cả các khoản 

tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế), gồm: 
a) Thuế tài nguyên (không kể thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai 

thác dầu, khí) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do Cục Thuế thành phố và cơ 
quan thuế các quận quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, trừ số thuế tài nguyên đã 
phân bổ cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại điểm a, Khoản 
1 Điều 5 của Nghị quyết này. 

b) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có) do 
cơ quan thuế các quận quản lý khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận. 

c) Tiền sử dụng đất, trừ tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý và trừ tiền sử dụng đất phân cấp cho ngân 
sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 5 của Nghị 
quyết này. 

d) Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (không kể tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 
hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí), trừ tiền cho thuê đất, thuê mặt nước phân cấp 
cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 5 
của Nghị quyết này. 

đ) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 
e) Lệ phí môn bài của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do Cục Thuế thành 

phố và cơ quan thuế các quận quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế. 
g) Lệ phí trước bạ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân do Cục Thuế thành phố 

và cơ quan Thuế các quận trực tiếp quản lý đối với người nộp thuế và tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế tính và phát hành thông báo thu (trừ 
lệ phí trước bạ nhà, đất của cá nhân vãng lai phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang). 

h) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả xổ số điện toán. 
i) Các khoản thu hồi vốn ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế 

(bao gồm cả gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân 
dân thành phố đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích 
lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân 
dân thành phố quản lý bao gồm các doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định. 

k) Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do thành phố làm chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp mà có vốn của ngân sách thành phố 
tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác thuộc 
thành phố quản lý; thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự 
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nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý theo quy định của pháp luật về thu, sử dụng 
nguồn thu từ cổ phần hóa. 

l) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân 
ở nước ngoài trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý. 

m) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc thành phố 
thực hiện, không kể khoản được cấp có thẩm quyền cho khấu trừ để khoán chi phí hoạt 
động; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố 
và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố thực hiện sau khi trừ phần được trích để bù 
đắp chi phí theo quy định pháp luật.  

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (không kể phí bảo vệ môi 
trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than) do Cục Thuế thành phố và cơ quan 
thuế các quận quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, trừ số phí bảo vệ môi trường 
đã phân bổ cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại điểm h, 
Khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết này. 

n) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc thành phố thực hiện thu, trừ lệ phí môn 
bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng. 

o) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 
pháp luật do các cơ quan nhà nước thuộc thành phố thực hiện. 

p) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức thuộc thành phố xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp 
luật. 

q) Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước phần ngân sách địa phương được hưởng theo quy định của pháp luật. 

r) Tiền sử dụng khu vực biển đối với các trường hợp giao khu vực biển thuộc 
thẩm quyền giao của Ủy ban nhân dân thành phố. 

s) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác của các phường; thu 
đền bù thiệt hại đất cho các phường theo quy định của Luật Đất đai. 

t) Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 
u) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân và đóng góp tự nguyện của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân sách thành phố theo quy định của pháp 
luật. 

v) Thu từ quỹ dự trữ tài chính thành phố. 
x) Thu kết dư ngân sách thành phố. 
y) Các khoản thu khác ngân sách thành phố được hưởng theo quy định của 

pháp luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách thành 
phố được hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp 
ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng 
khoản thu do đơn vị thuộc cấp trung ương, thành phố quản lý nộp ngân sách nhà 
nước. 
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2. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa 
phương theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước và tại Khoản 
2, Điều 13 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ (bao gồm cả khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế), gồm:  

a) Thuế giá trị gia tăng, trừ thu từ hàng hoá nhập khẩu và từ hoạt động xổ số 
kiến thiết, kể cả xổ số điện toán.  

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả xổ 
số điện toán và từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí. 

c) Thuế thu nhập cá nhân. 
d) Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thu từ hàng hoá nhập khẩu, bao gồm cả thuế 

tiêu thụ đặc biệt hàng hóa từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước và 
từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả xổ số điện toán). 

đ) Thuế bảo vệ môi trường, trừ thu từ hàng hóa nhập khẩu.  
3. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương.  
4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách thành phố năm trước chuyển sang. 
Điều 5. Nguồn thu của ngân sách huyện Hòa Vang  
1. Các khoản thu ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng 100% (kể cả các khoản 

tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế), gồm: 
a) Thuế tài nguyên của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trên địa bàn 

huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối 
với người nộp thuế. 

Đối với thuế tài nguyên của người nộp thuế phát sinh trên địa bàn huyện Hòa 
Vang nhưng khai, đóng thuế tại địa bàn khác thì được tính, phân bổ số thuế phải nộp 
và điều tiết cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng 100% từ số thuế được phân 
bổ này.  

b) Tiền sử dụng đất thu từ cá nhân, hộ gia đình trong nước phát sinh trên địa bàn 
huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý khoản thu ngân 
sách nhà nước (thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân 
huyện Hòa Vang, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xử lý hồ sơ 
và chuyển hồ sơ địa chính cho Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang thông báo 
thu). 

c) Thu từ cho thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm từ các tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang, không phân biệt cơ quan 
quản lý thu (trừ tiền thuê đất trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao do Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý và các cụm công 
nghiệp do nhà nước đầu tư, nếu có). 

d) Lệ phí môn bài của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trên địa bàn 
huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối 
với người nộp thuế. 
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đ) Lệ phí trước bạ từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện Hòa 
Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người 
nộp thuế (trừ lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa bàn các xã là khoản thu phân 
chia giữa ngân sách huyện và ngân sách các xã); lệ phí trước bạ nhà, đất của cá nhân 
vãng lai phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Cục Thuế tính và phát hành thông 
báo thu và lệ phí trước bạ các tài sản khác (như ô tô, xe máy, tàu thuyền,...) của các tổ 
chức, cá nhân phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm 
Lệ - Hòa Vang quản lý khoản thu ngân sách nhà nước. 

e) Thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Hòa 
Vang quản lý. 

g) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho 
các cơ quan, đơn vị do huyện Hòa Vang quản lý. 

h) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc huyện Hòa 
Vang thực hiện, không kể khoản được cấp có thẩm quyền cho khấu trừ để khoán chi 
phí hoạt động; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
huyện và doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện thực hiện sau khi trừ phần được trích để 
bù đắp chi phí theo quy định pháp luật. 

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phát sinh trên địa bàn huyện 
Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người 
nộp thuế. 

Đối với số phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản của người nộp phí phát 
sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang nhưng khai, đóng phí tại địa bàn khác thì được tính, 
phân bổ số phí phải nộp và điều tiết cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng 100% 
từ số phí được phân bổ này.  

i) Lệ phí do các cơ quan nhà nước huyện Hòa Vang thực hiện thu, trừ lệ phí môn 
bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng.  

k) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 
pháp luật do các cơ quan nhà nước huyện Hòa Vang thực hiện (Chương thuộc huyện 
theo quy định của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước). 

l) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức thuộc huyện Hòa Vang xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của 
pháp luật. 

m) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân cho ngân sách huyện Hòa Vang 
theo quy định của pháp luật. 

n) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy 
định của pháp luật cho ngân sách huyện Hòa Vang theo quy định của pháp luật. 

o) Thu kết dư ngân sách huyện. 
p) Các khoản thu khác ngân sách huyện được hưởng theo quy định của pháp luật, 

bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách huyện Hòa Vang được 
hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp ngân sách 
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huyện được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu do đơn vị 
thuộc huyện Hòa Vang quản lý nộp ngân sách nhà nước (hạch toán chương của huyện). 

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách thành phố 
với ngân sách huyện Hòa Vang (bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh được hạch toán 
riêng theo từng tiểu mục), gồm:  

a) Thuế giá trị gia tăng của các cá nhân, hộ kinh doanh; tổ chức, doanh nghiệp 
phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang 
quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế và tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh 
trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý 
khoản thu ngân sách nhà nước. 

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thu nợ thuế lợi tức, thuế thu nhập 
doanh nghiệp của các cá nhân, hộ kinh doanh) của doanh nghiệp và các tổ chức khác 
phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang 
quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển 
nhượng bất động sản của tổ chức, doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý trực tiếp đối với 
người nộp thuế và tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế tính và phát 
hành thông báo thu - quản lý khoản thu ngân sách nhà nước). 

c) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các cá nhân, 
hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, các loại hình doanh nghiệp và 
các đơn vị khác phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm 
Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế; thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt 
động karaoke, massage, vũ trường của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang 
do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế. 

d) Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục 
Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế; thuế thu 
nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh trên địa bàn huyện 
Hòa Vang do Cục Thuế tính và phát hành thông báo thu khi tiếp nhận hồ sơ chuyển 
nhượng bất động sản của cá nhân cho tổ chức, doanh nghiệp từ Văn phòng đăng ký đất 
đai thành phố qua cơ chế một cửa liên thông. 

3. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố. 
4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách huyện năm trước chuyển sang. 
Điều 6. Nguồn thu ngân sách các xã  
1. Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%, kể cả các khoản tiền chậm 

nộp theo quy định của Luật quản lý thuế, gồm: 
a) Thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc xã quản lý. 
b) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho 

các xã. 
c) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước xã thực hiện, trường 

hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt 
động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện thì 
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được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện nộp ngân sách theo 
quy định của pháp luật.  

d) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện thu. 
đ) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 

pháp luật do các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện (Chương thuộc 
xã theo quy định của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước). 

 e) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân xã xử lý theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi 
các chi phí theo quy định của pháp luật.  

 g) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản. 
h) Tiền đền bù thiệt hại đất theo quy định của Luật Đất đai. Nguồn thu này chỉ 

được chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, không được dùng để chi thường 
xuyên. 

i) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân cho ngân sách xã theo quy định 
của pháp luật. 

k) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân 
sách xã theo quy định của pháp luật. 

l) Thu kết dư ngân sách xã.  
m) Các khoản thu khác ngân sách xã được hưởng theo quy định của pháp 

luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách xã được 
hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp ngân 
sách xã được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu do 
đơn vị thuộc ngân sách xã nộp ngân sách nhà nước (hạch toán chương của xã). 

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách huyện Hòa 
Vang và ngân sách các xã (bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh được hạch toán 
riêng theo từng tiểu mục), trong các nguồn thu phân cấp cho ngân sách huyện Hòa 
Vang được hưởng, sau đó tiếp tục phân chia một số khoản thu cho ngân sách các xã 
như sau: 

a) Thuế giá trị gia tăng của các cá nhân, hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn các 
xã do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp 
thuế. 

b) Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên địa bàn xã do Chi cục Thuế khu vực 
Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, bao gồm thuế thu nhập 
cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh và thuế thu nhập 
cá nhân từ hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình. 

c) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các cá nhân, 
hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn các xã do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa 
Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế.  
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d) Lệ phí môn bài từ cá nhân, nhóm cá nhân và các hộ gia đình hoạt động sản 
xuất, kinh doanh phát sinh trên địa bàn các xã do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa 
Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế.   

đ) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp phát sinh 
trên địa bàn các xã (nếu có) do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý 
khoản thu ngân sách nhà nước. 

e) Lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa bàn các xã do Chi cục Thuế khu 
vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế. 

3. Thu bổ sung từ ngân sách huyện. 
4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách xã năm trước chuyển sang. 
Điều 7. Nhiệm vụ chi ngân sách thành phố 
Nhiệm vụ chi ngân sách thành phố, bao gồm các nhiệm vụ chi được phân cấp 

cho ngân sách thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan, trừ các nhiệm vụ chi phân cấp cho 
ngân sách huyện Hòa Vang, ngân sách các xã thuộc huyện Hòa Vang thực hiện theo 
quy định tại Điều 8, Điều 9 của Nghị quyết này. 

1. Chi đầu tư phát triển 
a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình, dự án do các cơ quan thuộc 

thành phố quản lý (bao gồm cả Ủy ban nhân dân các quận, Ủy ban nhân dân các 
phường) theo các lĩnh vực quy định Khoản 2 Điều này. 

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính do thành phố quản 
lý theo quy định của pháp luật; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật. 

c) Các khoản chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 
2. Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (bao gồm cả Ủy 

ban nhân dân các quận, Ủy ban nhân dân các phường) được phân cấp trực tiếp quản lý 
trong các lĩnh vực: 

 a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, bao gồm hoạt động giáo dục tiểu 
học, phổ thông, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông dân tộc nội trú, hỗ trợ 
hoạt động học tập cộng đồng, hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác khuyến học, khuyến 
tài, xây dựng xã hội học tập và các hoạt động giáo dục khác; đào tạo trung học chuyên 
nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo nghề hệ cao đẳng, đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại; đào tạo, 
bồi dưỡng tại Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng và các hình thức đào tạo, bồi 
dưỡng khác theo chương trình, đề án của thành phố. 

b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học và công nghệ; các hoạt động khoa học và công nghệ khác của các cơ 
quan thuộc thành phố quản lý. 
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c) Các nhiệm vụ về quốc phòng phần giao cho thành phố quản lý (bao gồm cả 
công tác biên phòng) và chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung 
ương theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với 
một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng. 

d) Các nhiệm vụ về an ninh, trật tự an toàn xã hội phần giao cho thành phố quản 
lý (bao gồm cả công tác phòng cháy chữa cháy) và chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm 
vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân 
sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

 đ) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, bao gồm hoạt động y tế dự phòng, khám 
bệnh, chữa bệnh; công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ; hỗ trợ đóng bảo hiểm y 
tế cho các đối tượng theo quy định; vệ sinh an toàn thực phẩm; dân số và gia đình; các 
hoạt động y tế khác của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý. 

e) Sự nghiệp văn hóa thông tin bao gồm bảo tồn, bảo tàng, thư viện, trùng tu di 
tích lịch sử, lưu trữ lịch sử; các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; hoạt động 
phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện chương trình nếp 
sống văn minh đô thị, hỗ trợ hoạt động các thiết chế văn hóa theo quy định và các hoạt 
động văn hóa, thông tin khác do các cơ quan thuộc thành phố thực hiện.  

g) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Chi thực hiện các nhiệm vụ phát thanh 
truyền hình do các cơ quan thuộc thành phố quản lý.  

h) Sự nghiệp thể dục thể thao, bao gồm bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, 
vận động viên các đội tuyển thành phố; các giải thi đấu do các cơ quan thuộc thành phố 
tổ chức; quản lý các cơ sở thi đấu thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao khác do 
các cơ quan thuộc thành phố quản lý. 

i) Sự nghiệp bảo vệ môi trường, bao gồm hoạt động điều tra, phòng ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm môi trường; khắc phục sự cố và bảo về môi trường; ứng phó biến 
đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động bảo vệ môi trường khác do các 
cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện. 

k) Các hoạt động kinh tế  
- Sự nghiệp giao thông bao gồm hoạt động quản lý, bảo trì, sửa chữa cầu, đường 

và các công trình giao thông khác do thành phố quản lý, bảo đảm hoạt động, an toàn 
giao thông trên các tuyến đường và các hoạt động giao thông khác do thành phố quản 
lý. 

- Sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, 
bao gồm hoạt động phát triển nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; xây dựng 
nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và 
các hoạt động phát triển nông thôn khác do các cơ quan thuộc thành phố quản lý. 

- Sự nghiệp tài nguyên, bao gồm hoạt động điều tra, quản lý đất đai, tài nguyên; 
đo đạc và bản đồ, đo đạc địa giới hành chính; lưu trữ hồ sơ địa chính và hoạt động quản 
lý tài nguyên khác. 
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- Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thực hiện các chương trình 
phát triển du lịch của thành phố. 

- Sự nghiệp kiến thiết thị chính: duy tu, bão dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng, vỉa hè, hệ thống thoát nước; quản lý, chăm sóc cây xanh, công viên, vườn dạo và 
các hoạt động kiến thiết thị chính khác do các cơ quan thuộc thành phố quản lý. 

- Sự nghiệp công nghệ thông tin bao gồm hoạt động ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số và các hoạt động khác 
trực tiếp cho lĩnh vực công nghệ thông tin do các cơ quan thuộc thành phố thực hiện. 

- Các sự nghiệp kinh tế khác: Hoạt động khuyến công; phục vụ đối ngoại, các 
hoạt động bảo đảm trật tự đô thị và các hoạt động kinh tế khác do các cơ quan thuộc 
thành phố thực hiện.  

l) Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội; các hội đặc thù, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy 
định của pháp luật. 

m) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm thực hiện các chính sách và hoạt động chăm 
sóc người có công với cách mạng, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các cơ sở trợ giúp xã hội 
công lập, quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; hoạt động phòng 
chống tệ nạn xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác; thực hiện các chế độ, chính 
sách xã hội đối với các đối tượng thụ hưởng do các cơ quan thuộc thành phố thực hiện 
theo phân cấp quản lý. 

n) Các khoản chi thường xuyên khác, kể cả chi hoàn trả các khoản thu (trừ hoàn 
thuế giá trị gia tăng) theo quy định của pháp luật. 

 3. Chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do thành       phố 
vay. 

 4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính. 
5. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách thành phố. 
 6. Chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Hòa Vang. 
Điều 8. Nhiệm vụ chi của ngân sách huyện Hòa Vang 
1. Chi đầu tư phát triển 
Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình, dự án và chi đầu tư phát triển 

khác thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo phân cấp quy định tại Khoản 
2, Điều 1 Nghị quyết này. 

2. Chi thường xuyên 
a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bao gồm giáo dục trung học cơ sở, giáo dục 

tiểu học, nhà trẻ, mẫu giáo theo Luật giáo dục; kinh phí thực hiện công tác khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo quy định; kinh phí thực hiện các chính sách 
giáo dục và các nhiệm vụ giáo dục khác trên địa bàn theo phân cấp và chi đào tạo, bồi 
dưỡng cho các đối tượng theo phân cấp quản lý. 
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b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Chi thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa 
học và công nghệ (không thực hiện nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ). 

c) Chi quốc phòng: Chi cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng địa phương 
theo quy định của Chính phủ do cơ quan quân sự cấp trên phân cấp. Tùy theo khả năng 
cân đối ngân sách huyện chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng đóng trên địa bàn thực hiện 
một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Chính phủ về quản 
lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, 
như: Hỗ trợ sửa chữa các sở chỉ huy, bảo quản, sửa chữa các công trình phục vụ chiến 
đấu, doanh trại, kho tàng của cơ quan quân sự địa phương...  

d) An ninh, trật tự, an toàn xã hội: Chi cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh 
và trật tự, an toàn xã hội địa phương thuộc nhiệm vụ chi giao cho huyện thực hiện theo 
quy định. Tùy theo khả năng cân đối ngân sách huyện chi hỗ trợ các đơn vị an ninh 
đóng trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy 
định của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động 
thuộc lĩnh vực an ninh.  

đ) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng theo phân cấp; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các quy định về vệ sinh 
an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; chi hoạt động công tác dân số và một số 
nhiệm vụ y tế khác theo phân cấp quản lý. 

e) Sự nghiệp văn hóa - thông tin: Chi hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thông tin 
và Thể thao, nhà văn hóa, thư viện; chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng các thiết chế 
văn hóa do huyện quản lý; chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa; hoạt động của đội thông tin lưu động; tổ chức các Lễ hội hằng năm 
theo chủ trương của thành phố; thực hiện công tác kiểm tra, chấp hành các quy định về 
hoạt động của các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn và các hoạt động văn hóa, thông 
tin khác do các cơ quan thuộc huyện thực hiện. 

g) Sự nghiệp thể dục thể thao: Công tác bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các giải thi 
đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao phong trào. 

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Quan trắc và phân tích môi trường các hồ trên 
địa bàn theo phân cấp; điều tra đánh giá tình hình môi trường trên địa bàn và tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo phân cấp; tổ chức đăng ký và kiểm tra việc thực 
hiện cam kết bảo vệ môi trường; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường 
trên địa bàn; mua sắm trang bị thiết bị, phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh 
môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng trên địa bàn; hoạt động nghiệp vụ thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn thuộc thẩm quyền; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, 
khen thưởng về bảo vệ môi trường; thực hiện nhiệm vụ quản lý vệ sinh môi trường và 
các nhiệm vụ khác liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân cấp.  

i) Các hoạt động kinh tế:  
- Chi cho công tác chống hạn cục bộ; xây dựng các mô hình sản xuất nhỏ; tập 

huấn nghiệp vụ khuyến nông, lâm, ngư; hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi; phối hợp 
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trong công tác truy quét, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; thực hiện chính sách miễn 
thu thủy lợi phí cho nông dân và một số nhiệm vụ nông lâm, ngư nghiệp khác thuộc 
huyện quản lý. 

- Quản lý hệ thống thoát nước theo địa bàn hành chính trên các tuyến đường có 
bề rộng mặt đường < 10,5m; mương cống thoát nước kiệt hẻm, mương thoát nước thải 
sau nhà, mương đất hiện trạng, ngoại trừ mương cống thoát nước có cấp công trình ≥ 
II; quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường, điện chiếu sáng đường có bề rộng mặt 
đường từ 7,5m trở xuống, các công trình phúc lợi công cộng; chi duy trì, chăm sóc cây 
xanh do huyện quản lý theo phân cấp và thực hiện các sự nghiệp thị chính khác. 

- Phối hợp xử lý thông tin và lưu trữ hồ sơ địa chính; đăng ký quản lý đất đai đối 
với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; chỉnh lý đăng ký biến động đất đai, thống 
kê hiện trạng sử dụng đất hàng năm; tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng 
sản; quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.  

- Các hoạt động kinh tế khác: Quản lý chợ thuộc huyện; xây dựng và triển khai đề 
án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp; chi cho công tác quy 
hoạch; công tác công nghệ thông tin; chi cho các hoạt động khuyến công theo phân cấp 
và các hoạt động kinh tế khác trên địa bàn theo phân cấp. 

k) Quản lý hành chính: Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoạt động của 
các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ở huyện; hoạt động của các tổ chức chính trị - 
xã hội; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 
kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp huyện theo quy định của pháp luật; chi cho công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật và các hoạt động quản lý hành chính khác theo quy định của pháp luật do 
huyện quản lý. 

l) Chi bảo đảm xã hội: Chi thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách 
đối với người cao tuổi, người khuyết tật; trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 
theo quy định; chương trình bảo vệ trẻ em; hỗ trợ thương binh và người có công, gia 
đình cách mạng không hưởng các khoản trợ cấp khác; bộ đội phục viên, xuất ngũ bị 
bệnh tâm thần; người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động; người thuộc hỗ trợ hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số; người thuộc hộ 
nghèo mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế 
cho các đối tượng theo quy định; hỗ trợ, sửa chữa nhà đột xuất cho các đối tượng chính 
sách, hộ đồng bào dân tộc; mai táng phí cho các đối tượng theo phân cấp; thăm hỏi gia 
đình thuộc diện chính sách, xã hội nhân ngày lễ, tết; chính sách và công tác vận động, 
phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương; quản lý cai nghiện ma túy tại cộng 
đồng, tổ chức hoạt động dự phòng nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; phòng 
chống mại dâm và các hoạt động xã hội khác do huyện quản lý. 

m) Các khoản chi thường xuyên khác, kể cả chi hoàn trả các khoản thu (trừ hoàn 
thuế giá trị gia tăng) của ngân sách huyện theo quy định của pháp luật.   

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách huyện. 
 4. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã. 
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Điều 9. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã 
1. Chi đầu tư phát triển 
Chi đầu tư xây dựng các công trình cơ bản thuộc xã quản lý theo phân cấp từ 

nguồn vốn ngân sách xã, ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu, nguồn huy động của 
Nhân dân và các các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chi thường xuyên 
a) Sự nghiệp giáo dục: Chi hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên địa bàn; chi hoạt 

động học tập cộng đồng tại xã theo quy định; hỗ trợ kinh phí đẩy mạnh công tác khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo quy định. 

b) Quốc phòng: Chi cho các hoạt động do cơ quan quân sự cấp trên phân cấp 
như: Xây dựng xã thành khu vực phòng thủ; tổ chức huy động lực lượng dự bị động 
viên; thực hiện Luật dân quân tự vệ; hoạt động lực lượng dân quân thường trực, dân 
quân trực thường xuyên; nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, thực hiện chính sách hậu phương 
quân đội và chính sách lực lượng vũ trang Nhân dân ở xã; tổ chức thực hiện Luật nghĩa 
vụ quân sự, công tác tuyển quân, công tác giáo dục quốc phòng và các nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự khác trên địa bàn theo phân cấp. 

Tùy theo khả năng cân đối ngân sách xã chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng đóng 
trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định 
của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc 
lĩnh vực quốc phòng. 

c) An ninh, trật tự, an toàn xã hội: Chi cho lực lượng tuần tra phòng, chống tội 
phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; hoạt động của lực lượng dân phòng và chi 
đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khác trên địa bàn theo phân cấp quản 
lý. Tùy theo khả năng cân đối ngân sách xã chi hỗ trợ các đơn vị an ninh đóng trên địa 
bàn thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Chính 
phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực 
an ninh. 

d) Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: Chi phối hợp kiểm tra việc 
chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và công tác 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế; hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân 
số; công tác truyền thông dân số và nhiệm vụ khác theo phân cấp.   

đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin: Chi tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, 
tuyên truyền giáo dục pháp luật về văn hóa ở cơ sở; quản lý khu vui chơi thuộc Ủy ban 
nhân dân các xã; hỗ trợ hoạt động của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã; các hoạt động 
khác của nhà sinh hoạt cộng đồng; chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa; công tác kiểm tra, chấp hành các quy định về hoạt động 
của các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn (các quán internet, karaoke...) và các hoạt 
động văn hóa, thông tin khác theo phân cấp.  

e) Sự nghiệp truyền thanh: Chi hoạt động truyền thanh cơ sở (kể cả chi nhuận 
bút theo quy định); duy tu bảo dưỡng máy móc.  
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g) Sự nghiệp thể dục thể thao: Chi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phong 
trào trên địa bàn. 

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các khu 
dân cư thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý; hỗ trợ cộng đồng, đoàn thể thành lập các tổ 
chức tự quản về môi trường trong khu dân cư, xây dựng các hương ước, cam kết bảo 
vệ môi trường; kiểm tra việc bảo vệ môi trường hộ gia đình, cá nhân, kiểm tra thực 
hiện cam kết bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền, vận động, hòa giải các tranh 
chấp về môi trường, xây dựng các quy định về hoạt động tự quản về môi trường; mua 
sắm, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường và các hoạt động khác 
liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân cấp. 

i) Các hoạt động kinh tế: Hỗ trợ khuyến ngư, khuyến nông, khuyến lâm; phối 
hợp tổ chức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; duy tu, bảo dưỡng mương cống thoát 
nước, điện chiếu sáng và đường giao thông trong các kiệt, hẻm; đường giao thông nông 
thôn; sửa chữa vỉa hè, công viên; sửa chữa nhỏ các chợ; lưu trữ hồ sơ địa chính, tuyên 
truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản; phối hợp bảo vệ tài nguyên trên 
địa bàn và hoạt động kinh tế khác theo phân cấp quản lý. 

k) Quản lý hành chính: Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoạt động của 
cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ở xã; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở 
xã; hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp xã theo quy định của pháp luật; kinh phí phổ biến, giáo dục 
pháp luật và kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý hành chính khác do Ủy ban nhân 
dân xã quản lý. 

l) Chi bảo đảm xã hội: Hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng theo phân cấp, 
công tác cứu tế, cứu đói và hoạt động xã hội khác do Ủy ban nhân dân xã quản lý. 

m) Các khoản chi thường xuyên khác, kể cả chi hoàn trả các khoản thu (trừ hoàn 
thuế giá trị gia tăng) của ngân sách xã theo quy định của pháp luật. 

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách xã. 
 

Chương III 
NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN 

 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 
 
Điều 10. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 
1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương phải góp 

phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và có 
tính đến yếu tố ưu tiên phát triển huyện Hòa Vang; làm căn cứ xây dựng dự toán và 
phân bổ ngân sách ở địa phương năm 2022. 

2. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài 
chính 05 năm giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương 



55 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

mới theo quy định. Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, 
phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại ngân sách nhà nước, 
sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế theo 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng 
dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi mới quản lý tài chính 
đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp 
công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách 
tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hoá, huy động các nguồn lực 
để phát triển kinh tế - xã hội.  

4. Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, kiểm 
tra và giám sát; bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch. Tăng cường tính chủ 
động, gắn với chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách chi ngân sách nhà nước.  

5. Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính của 
các sở, cơ quan với yêu cầu triệt để tiết kiệm; giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, các 
đoàn đi công tác nước ngoài.  

6. Định mức phân bổ bảo đảm chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế 
độ và mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hoạt động của cơ quan quản lý hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách 
được cơ quan Nhà nước ban hành, có hiệu lực đến thời điểm Hội đồng nhân dân ban 
hành Nghị quyết này (chưa bao gồm kinh phí phát sinh tăng thêm để thực hiện các 
chính sách theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025). 

7. Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (bao gồm 
cả mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông) từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện theo quy định tại Nghị 
quyết số 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội. 

8. Từ năm ngân sách 2022, việc ban hành và thực hiện chế độ mới làm tăng chi 
ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của Luật Ngân sách 
nhà nước. Ngân sách thành phố hỗ trợ đối với huyện Hòa Vang sau khi đã sử dụng các 
nguồn của địa phương theo quy định mà chưa cân đối đủ nguồn lực để thực hiện. 
Trường hợp địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố nghiêm trọng, 
địa phương phải chủ động sử dụng dự toán ngân sách theo quy định để khắc phục; 
trường hợp vượt quá khả năng cân đối của ngân sách huyện Hòa Vang, ngân sách thành 
phố sẽ hỗ trợ cho ngân sách huyện. 

9. Trường hợp dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Hòa Vang tính theo 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức năm 2022 thấp hơn dự toán năm 2021 đã được Hội 
đồng nhân dân thành phố quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố giao sẽ được hỗ trợ 
để không thấp hơn. Đối với số hỗ trợ cân đối chi ngân sách, Hội đồng nhân dân huyện 
Hòa Vang được chủ động bố trí cơ cấu chi ngân sách địa phương năm 2022 theo nguyên 
tắc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển. 
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10. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022 là cơ sở để xác định 
tổng chi thường xuyên để Hội đồng nhân dân thành phố quyết định dự toán ngân sách 
địa phương. Căn cứ vào tổng mức chi thường xuyên này, Ủy ban nhân dân huyện Hòa 
Vang phân bổ chi thường xuyên cho ngân sách huyện theo từng lĩnh vực chi phù hợp 
với tình hình thực tế của địa phương.  

11. Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của huyện 
đảo Hoàng Sa theo phê duyệt của cấp thẩm quyền. 

Điều 11. Tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 
1. Tiêu chí phân bổ dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể cho sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị dự toán quận, phường và các cơ quan thành phố 
a) Tiêu chí biên chế: Căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trên 

cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối 
lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị để bảo đảm chi tiền lương, phụ cấp và các 
khoản đóng góp theo lương theo quy định. 

b) Bố trí kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ đặc thù 
của các ngành, lĩnh vực theo quy định. 

2. Tiêu chí phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp  
a) Thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan của thành phố, quận, huyện căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo cơ chế tự chủ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 
và các quy định của pháp luật về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản 
phẩm dịch vụ sự nghiệp công và theo các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan. 

b) Ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội; kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; các chế độ, chính 
sách được phân bổ theo đối tượng, chế độ quy định hiện hành; các chương trình, đề án, 
kế hoạch và các nhiệm vụ đặc thù khác theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt theo khả năng cân đối ngân sách. 

c) Đối với đơn vị dự toán quận, phường, ngoài định mức phân bổ theo quy định 
chung tại Nghị quyết này, căn cứ khả năng cân đối ngân sách hằng năm, phân bổ thêm 
kinh phí chi khác để các quận, phường chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi theo phân 
cấp, phân quyền quản lý về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn khi thực 
hiện mô hình chính quyền đô thị. 

3. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các quận, phường; ngân 
sách huyện Hòa Vang ngoài các tiêu chí nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sử dụng 
thêm tiêu chí dân số và các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế và đặc thù của địa 
phương. Trong đó phân vùng dân số theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 
30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 như sau: 

a) Vùng đô thị gồm: Dân số các phường thuộc các quận. 
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b) Vùng khác còn lại gồm: Dân số tại các xã thuộc huyện Hòa Vang. 
Điều 12. Định mức phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho các sở, ban 

ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan thành 
phố 

1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 
a) Đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tính theo 

quy định hiện hành. 
b) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế: 

Đơn vị: triệu đồng/định biên/năm 

Đơn vị Định mức phân bổ 

1. Cơ quan Đảng 68 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, trong đó:   

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 68 

b) Các đơn vị trong Trung tâm hành chính thành phố 55 

c) Các đơn vị ngoài Trung tâm hành chính thành phố (bao gồm 
kinh phí tiền điện, nước, vệ sinh môi trường,...) 57 

3. Đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù và các tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; Người làm việc theo Hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP 

40 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế này đã bao gồm: 
+ Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan: Khen 

thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, 
hội nghị, tổng kết; đoàn ra, đoàn vào; vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công cộng; 
cải cách thủ tục hành chính, ISO, xây dựng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; vận 
hành trụ sở cơ quan; chi hỗ trợ hoạt động cho công tác Đảng, đoàn thể trong cơ quan, 
kinh phí hoạt động lực lượng tự vệ;... 

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hằng năm: Chi 
nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy 
phạm pháp luật; chi hoạt động kiểm tra, giám sát. 

+ Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên các công trình cơ sở hạ 
tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn (kể cả bảo trì, gia hạn phần mềm); kinh 
phí mua sắm, thay thế máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động theo quy định (trừ đơn vị mới thành lập và không bao gồm tài 
sản dùng chung như máy photocopy, máy điều hòa, bộ bàn ghế họp,...). 
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- Bố trí kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ đặc thù 
của các ngành, lĩnh vực theo quy định, gồm: 

+ Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản theo tiêu chuẩn định mức quy định và theo 
Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Chi hoạt động đặc thù phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ chủ trì và chi hoạt động của các Hội đồng, Ban 
chỉ đạo thực hiện theo quy định của trung ương và địa phương. 

+ Chi giám sát, phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động phong trào của các tổ 
chức chính trị - xã hội. 

+ Chi phí vận hành, tiền điện, nước, vệ sinh môi trường đối với các cơ quan, đơn 
vị có trụ sở trong Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. 

- Các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định. 

c) Đối với các Hội đặc thù; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí 
hoạt động; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy 
định trên cơ sở khoán kinh phí theo số lượng người đã được cấp có thẩm quyền giao 
cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới. 

d) Trên cơ sở biên chế, số người làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao và mức chi thường xuyên theo định 
mức phân bổ, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu 
để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và tăng chi cho các nhiệm vụ trọng tâm của cơ 
quan, đơn vị. 

đ) Dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể các năm tiếp theo trong thời kỳ 
ổn định ngân sách mới được xác định theo biên chế, số người làm việc của các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và định 
mức phân bổ chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể điều chỉnh tăng, giảm theo khả 
năng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành 
phố quyết định trong phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm. 

2. Định mức phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp 
a) Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn 

vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết này. 
Trong đó: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị 
sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi 
thường xuyên. Đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ nguồn thu, nhiệm vụ chi năm hiện hành 
và dự kiến năm kế hoạch; gửi cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra tổng hợp, gửi Sở Tài 
chính cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Ngân sách 
nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự nghiệp và 
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nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 
chưa tính đủ chi phí. Thực hiện khoán chi ngân sách hỗ trợ giai đoạn 2022-2025 và yêu 
cầu giảm tối thiểu 15% so với giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, yêu cầu dành nguồn 
thu sự nghiệp của các đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương, ngân sách chỉ hỗ trợ kinh 
phí thực hiện cải cách tiền lương tối đa theo tỷ lệ ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên 
(nếu có). 

- Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: Được vận 
dụng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ như đối với lĩnh vực chi quản lý hành 
chính, Đảng, đoàn thể tại Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này. Tiếp tục giảm bình quân 
10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016-2020 trừ các dịch vụ 
công cơ bản, thiết yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm theo Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời, thực hiện tiết 
kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn 
dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

b) Ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội; kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; hỗ trợ học bổng, 
chi phí học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ học sinh phổ thông trung học vùng đặc 
biệt khó khăn; hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; kinh phí thực hiện 
nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên; các chế độ, chính sách được phân bổ 
theo đối tượng, chế độ quy định hiện hành; các chương trình, đề án, kế hoạch và các 
nhiệm vụ đặc thù khác theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 
khả năng cân đối ngân sách. 

 
c) Ngân sách nhà nước giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập đối với các khoản chi đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình điều chỉnh 
giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công; dành kinh phí để tăng nguồn đảm bảo 
chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp 
công, tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, tăng chi mua sắm sửa chữa và tăng chi 
đầu tư phát triển, trên cơ sở đó cơ cấu lại các lĩnh vực chi thường xuyên và từng bước 
cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước. 

d) Các đơn vị sự nghiệp công tiếp tục thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương số 
thu được để lại, tiết kiệm chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và 
sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để bảo đảm nguồn thực hiện 
chính sách cải cách tiền lương theo quy định. 

3. Định mức phân bổ cụ thể cho các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 
sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

Định mức phân bổ lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo; sự nghiệp y tế, dân 
số và gia đình được áp dụng theo các tiêu chí, mức phân bổ quy định tại điểm a Khoản 
2 Điều 11 của Nghị quyết này và các tiêu chí, định mức phân bổ sau đây: 

a) Chi sự nghiệp giáo dục 
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- Phân bổ theo tiêu chí biên chế: 
+ Đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương theo biên 

chế được giao (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 
đoàn) tối đa 75% và chi cho hoạt động giảng dạy và học tập đảm bảo tối thiểu 25% 
(bao gồm các khoản chi từ nguồn thu học phí; tiền lương, tiền công và chi hoạt động cho 
các đối tượng lao động làm công việc thừa hành, phục vụ theo quy định). 

+ Kinh phí thực hiện các đề án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Ủy ban 
nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. 

- Phân bổ theo tiêu chí bổ sung được xác định trên cơ sở số đối tượng năm 2021 
theo điểm b Khoản 2 Điều này. Đối với các hoạt động mang tính chất toàn ngành, căn cứ 
khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Sở Giáo dục 
và Đào tạo, ngân sách bố trí hàng năm để thực hiện theo quy định. 

b) Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 
- Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

thực hiện theo các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố; kinh phí thực hiện đào 
tạo, dạy nghề theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và Trung ương; đào tạo 
lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân 
thành phố trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách. 

- Đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, đơn vị thực hiện 
theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết này. 

 
 
c) Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
- Chi công tác khám, chữa bệnh: Thực hiện theo lộ trình tính giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí trong trường hợp đơn vị chưa tự đảm bảo 
được chi thường xuyên, cụ thể: 

+ Chi cho con người tính theo chế độ quy định trên cơ sở số lượng người làm 
việc được cấp có thẩm quyền giao. 

+ Chi khác tính theo định mức giường bệnh: 26 triệu đồng/giường bệnh/năm đối 
với Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi; 20 triệu đồng/giường bệnh/năm đối với các 
bệnh viện còn lại (kể cả các Trung tâm Y tế quận, huyện). Trường hợp được huy động 
điều trị ca dương tính Covid-19 thì tăng 50% định mức chi giường bệnh cho các đơn 
vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. 

+ Đối với khối điều trị của các Trung tâm Y tế quận, huyện nâng dần tỷ lệ tự chủ 
tài chính hàng năm, phấn đấu đến năm 2025 tự đảm bảo chi thường xuyên. 
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+ Chi hoạt động của Trạm Y tế xã/phường: Chi con người đảm bảo tính đủ theo 
biên chế được giao và chế độ quy định. Chi khác theo định mức, biên chế được giao 
và hỗ trợ chi hoạt động 50 triệu đồng/Trạm/năm. 

- Chi công tác phòng bệnh và thực hiện các hoạt động sự nghiệp y tế khác: Căn 
cứ khả năng ngân sách thành phố đảm bảo phân bổ cho y tế dự phòng đạt tối thiểu 30% 
ngân sách y tế theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 
của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: 

+ Đảm bảo chi cho con người tính theo biên chế được giao; chi khác theo định 
mức và biên chế giao. 

+ Ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch (bao gồm dịch Covid-
19) theo quy định hiện hành. 

+ Kinh phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn sự nghiệp y tế khác (nếu có): hàng 
năm được ngân sách phân bổ theo mức cố định trên cơ sở tính toán các nhiệm vụ chi cụ 
thể và căn cứ khả năng cân đối ngân sách. 

+ Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí trong trường hợp đơn vị chưa tự đảm 
bảo được chi thường xuyên. 

- Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
+ Chi cho con người và chi khác tính theo chế độ, định mức quy định trên cơ sở 

số lượng người làm việc được giao. 
+ Kinh phí hỗ trợ lực lượng cộng tác viên dân số, sức khỏe cộng đồng và hoạt 

động sự nghiệp thường xuyên đối với các nhiệm vụ nhà nước giao được tính theo chế 
độ quy định hiện hành. 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế; kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu 
y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh phí thực hiện các 
chính sách và đề án theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền: Được phân bổ căn cứ 
vào khả năng cân đối ngân sách. 

- Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên 
thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, dân số; thực hiện các nhiệm 
vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực 
hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; mua sắm 
trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. 

4. Phân bổ dự toán chi quốc phòng, an ninh  
a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách hằng năm, căn cứ nhiệm vụ bảo đảm quốc 

phòng, an ninh thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố, nhiệm vụ chi của ngân 
sách trung ương nhưng ngân sách thành phố hỗ trợ theo Nghị định của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh (bao gồm cả công tác biên phòng và phòng cháy chữa cháy), nhu cầu 
kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ và nhiệm vụ đặc thù của địa phương để ưu 
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tiên bố trí chi thường xuyên ngân sách thành phố hằng năm.  
b) Tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực được Quân khu giao; thực hiện huy động 

nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 
quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 
30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ. 

5. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
Phân bổ dự toán theo số Quốc hội quyết định phân bổ cho ngân sách địa phương 

và kinh phí hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Sở 
Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng 
năm (đối với phần kinh phí Quốc hội quyết định phân bổ cho ngân sách địa phương), 
gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

6. Mức phân bổ chi khác ngân sách thành phố 
Căn cứ vào khả năng ngân sách và các mục tiêu, nhiệm vụ (bao gồm chi hỗ trợ 

cho các đơn vị thuộc cấp trên và các địa phương khác theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước), trợ giá xuất bản phẩm từ ngân sách cho mỗi tác phẩm không quá 55% 
giá thành sản phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng dự toán chi khác hằng năm 
cho từng nhiệm vụ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định để đảm bảo nhiệm 
vụ chi theo quy định. 

7. Dự phòng ngân sách thành phố 
Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước phân bổ dự phòng ngân sách 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  
Điều 13. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho Ủy 

ban nhân dân các quận; ngân sách huyện Hòa Vang 
Định mức phân bổ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết này.  
1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục 
a) Phân bổ theo tiêu chí biên chế: 
Đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương theo biên 

chế được giao (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 
đoàn) tối đa 75% và chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập đảm bảo tối 
thiểu 25% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm các khoản chi từ nguồn thu học 
phí của các bậc học mầm non, trung học cơ sở; tiền lương, tiền công và chi hoạt động 
cho các đối tượng lao động làm công việc thừa hành, phục vụ theo quy định). 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: 
- Phân bổ tiêu chí bổ sung được xác định trên cơ sở số đối tượng năm 2021 và 

các nhiệm vụ theo điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết này (không bao gồm chi cho 
con người).  

- Đối với các hoạt động mang tính chất toàn ngành, căn cứ khả năng cân đối 
ngân sách và nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các 
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quận, huyện ngân sách bố trí hàng năm để thực hiện theo quy định. 
2. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 
Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với mức phân bổ 500 triệu 

đồng/quận, huyện/năm và kinh phí bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo kế hoạch của cấp 
có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách. 

3. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
Chi ứng dụng khoa học và công nghệ huyện Hòa Vang mức phân bổ 200 triệu 

đồng/năm. Đối với các quận được thành phố bổ sung dự toán để thực hiện các nhiệm 
vụ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định (nếu có). 

4. Định mức phân bổ dự toán chi quốc phòng 
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:  

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 22.800 
Vùng khác còn lại 20.600 

Định mức trên đã bao gồm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, 
nhiệm vụ quốc phòng do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định; hỗ trợ đăng 
ký, khám tuyển quân nghĩa vụ quân sự. 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: chế độ, chính sách, trang thiết bị cho Trung đội 
dân quân thường trực; kinh phí hoạt động của Trung đội dân quân biển tập trung; kinh 
phí chi thêm công tác biên phòng, chống chèo kéo khách trên bán đảo Sơn Trà, đèo 
Hải Vân; kinh phí hoạt động của Tổ quân báo nhân dân các quận, huyện. 

 5. Định mức phân bổ dự toán chi an ninh 
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 13.900 
Vùng khác còn lại 12.600 

Định mức trên bao gồm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ an ninh do ngân sách 
địa phương thực hiện theo quy định.  

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí thực hiện công tác phòng cháy chữa 
cháy tại Đội Phòng cháy chữa cháy. 

6. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
Kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo quận, huyện thực hiện công tác dân số, mua thẻ bảo 

hiểm y tế cho các đối tượng và các hoạt động y tế trên địa bàn theo quy định. 
7. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022 64 

a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 
Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 17.900 

Vùng khác còn lại 19.700 

Định mức trên đảm bảo kinh phí chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính 
chất lương; chi khác theo biên chế được giao; chi hoạt động Trung tâm văn hóa, thông 
tin và thể thao, nhà văn hóa, thư viện; đội thông tin lưu động; tổ chức các lễ hội văn 
hóa và các hoạt động văn hóa - thông tin; chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền cổ động trực quan và xe tuyên truyền lưu 
động; hoạt động bảo tồn bảo tàng và các hoạt động chuyên môn khác thuộc lĩnh vực.  

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Tổ chức các lễ hội, các sự kiện văn hóa trên 
địa bàn; hỗ trợ hoạt động của các thiết chế văn hóa (kể cả bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng); 
hỗ trợ hoạt động Ban Quản lý Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (bao gồm chi 
thường xuyên và hỗ trợ trùng tu, cải tạo di tích); bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống của cộng đồng người Cơ tu; hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần công nhân 
các khu công nghiệp trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách. 

8. Phân bổ dự toán chi phát thanh - truyền hình  
Định mức phân bổ cho các Đài truyền thanh quận, huyện (Sơn Trà, Liên Chiểu, 

Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang) 150 triệu đồng/quận, huyện/năm để thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn (gồm chi nhuận bút, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc 
thiết bị của Đài). 

9. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao 
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:  

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 10.800 
Vùng khác còn lại 11.900 

Định mức trên bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi 
bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao; chi các hoạt động thể 
dục thể thao khác trên địa bàn. 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp quận, 
huyện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách. 

10. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 
a) Đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tính theo 

quy định hiện hành. 
b) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế: 
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Đơn vị: triệu đồng/định biên/năm 
Đơn vị Định mức phân bổ 

1. Cơ quan Đảng 62 

2. Cơ quan hành chính; Tổ chức chính trị - xã hội 52 
3. Đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù và các tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; Người làm việc theo Hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP 

40 

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế này đã bao gồm các nội dung được quy 
định tại gạch đầu dòng thứ 1, Điểm b Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này.  

c) Phân bổ 30% trên tổng chi quản lý hành chính (theo cơ cấu 70% chi lương và 
chi khác theo định biên, 30% chi nhiệm vụ đặc thù) để thực hiện các nhiệm vụ chi đặc 
thù quản lý nhà nước. 

d) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, kinh phí 
khen thưởng huyện Hòa Vang; kinh phí đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên 
trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách. 

11. Định mức phân bổ dự toán chi đảm bảo xã hội 
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:  

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 9.700 

Vùng khác còn lại 10.500 

Định mức trên đã bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo xã hội như: 
Hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng theo phân cấp; thăm hỏi gia đình thuộc diện 
chính sách nhân ngày lễ, tết; phòng chống các tệ nạn xã hội; chi chăm sóc bảo vệ trẻ 
em; hỗ trợ khó khăn đột xuất; phối hợp thực hiện chương trình thành phố “5 không, 3 
có” và “4 an”; kinh phí thực hiện công tác quản trang; hỗ trợ những người bị tàn tật 
nặng do di chứng của bệnh phong và các nhiệm vụ đảm bảo xã hội khác. 
 b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Chính sách bảo trợ xã hội; kinh phí mừng thọ 
cho Người cao tuổi; hỗ trợ bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần; hỗ trợ cho 
những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp hàng tháng cho cán bộ 
phường, xã nghỉ việc; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số; trợ cấp tết cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội; thăm tặng 
quà 27/7 cho các đối tượng chính sách; trợ cấp hàng tháng đối với người có công với 
cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp; hỗ trợ cho người dân khu vực bãi rác Khánh 
Sơn; trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn; chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có 
công với cách mạng thuộc hộ nghèo; kinh phí cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai 
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nghiện; sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, 
hộ chính sách xã hội; kinh phí dịch vụ chi trả qua bưu điện. 

12. Phân bổ dự toán chi các hoạt động kinh tế 
a) Mức phân bổ bằng 6% trên tổng chi thường xuyên các lĩnh vực (từ Khoản 1 

đến Khoản 11 Điều này), để thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ của từng 
ngành, lĩnh vực theo phân cấp gồm: thủy sản nông lâm, tài nguyên, giao thông công 
chính, kiến thiết thị chính và sự nghiệp kinh tế khác. 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Miễn thu thủy lợi phí; bảo vệ và phát triển 
rừng; hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo quy định; đầu tư, hỗ trợ Ban quản lý làng đá 
mỹ nghệ non nước (bao gồm kinh phí vận hành trạm xử lý nước thải); hỗ trợ duy trì 
các tiêu chí nông thôn mới; kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm 
vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ quản lý hệ thống thoát nước 
theo phân cấp; quản lý, vận hành, duy tu công viên, vườn dạo; duy trì thường xuyên 
cây xanh theo phân cấp căn cứ khả năng cân đối ngân sách. 

13. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  
a) Mức phân bổ bằng 1% trên tổng chi thường xuyên các lĩnh vực (từ Khoản 1 

đến Khoản 11 Điều này) để thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực (đã bao gồm 
kinh phí thực hiện Đề án thành phố môi trường). 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí phòng ngừa, khắc phục môi trường, 
trang bị phương tiện thu gom rác thải nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; kinh phí 
thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường theo phân cấp. 

14. Phân bổ chi khác ngân sách 
a) Phân bổ bằng 2% trên tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo 

định mức phân bổ từ Khoản 1 đến Khoản 13 Điều này cho ngân sách huyện Hòa Vang. 
b) Phân bổ bằng 4% trên tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo 

định mức phân bổ từ Khoản 1 đến Khoản 13 Điều này cho đơn vị dự toán Ủy ban nhân 
dân quận để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn quận theo chủ 
trương của cấp có thẩm quyền (bao gồm kinh phí khen thưởng). 

15. Dự phòng ngân sách huyện 
Dự phòng ngân sách huyện Hòa Vang năm 2022 là 2% tổng chi ngân sách. Trên cơ 

sở dự toán chi cân đối ngân sách địa phương, căn cứ tình hình thực tế, HĐND huyện Hòa 
Vang chủ động bố trí dự phòng ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước. 

Điều 14. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho Ủy 
ban nhân dân phường thuộc quận; ngân sách xã thuộc huyện Hòa Vang 

1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục 
Phân bổ theo tiêu chí dân số: 
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Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 22.000 
Vùng khác còn lại 23.900 

Định mức trên được xác định thực hiện hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên địa 
bàn; kinh phí thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

2. Định mức phân bổ chi quốc phòng  
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 24.000 
Vùng khác còn lại 29.000 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí thực hiện chế độ cho lực lượng dân 
quân tự vệ, dân quân thường trực theo quy định; kinh phí hoạt động của Tổ quân báo 
Nhân dân các phường, xã; mua thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân thường trực, 
đóng Bảo hiểm xã hội cho lực lượng dân quân thường trực. 

3. Định mức phân bổ chi an ninh 
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:  

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 19.200 
Vùng khác còn lại 22.900 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Chi phụ cấp và kinh phí hoạt động cho lực 
lượng dân phòng; Ban bảo vệ dân phố; chi tuần tra đêm và hỗ trợ hoạt động của Đội 
tuần tra phối hợp; mua thẻ bảo hiểm y tế Ban bảo vệ dân phố, đội dân phòng. 

4. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế 
Phân bổ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số với định 

mức 05 triệu đồng/phường, xã/năm; hỗ trợ các hoạt động y tế trên địa bàn. 
5. Định mức phân bổ dự toán chi văn hóa – thông tin  
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:  

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 5.600 
Vùng khác còn lại 6.000 
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Định mức trên đã bao gồm các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi tổ chức các hoạt 
động văn hóa thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật về văn hóa ở cơ sở; Chi hoạt 
động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động 
văn hóa khác trên địa bàn xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa 
bàn xã (trong đó bao gồm kinh phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng các thiết chế như khu 
vui chơi giải trí, khu thể thao, công viên vườn dạo, nhà sinh hoạt động đồng,..). 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Hỗ trợ hoạt động các thiết chế văn hóa; kinh phí 
cho Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường, xã. 

6. Phân bổ dự toán chi phát thanh – truyền hình  
Phân bổ chi hoạt động thường xuyên Trạm truyền thanh (bao gồm cả kinh phí 

mua sắm, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị): 90 triệu đồng/phường, xã/năm. 
7. Định mức phân bổ dự toán chi thể dục – thể thao 
Phân bổ theo tiêu chí dân số để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi 

bồi dưỡng, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao; chi các hoạt động thể dục thể thao 
khác trên địa bàn. 

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 6.600 

Vùng khác còn lại 7.100 

8. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể  
a) Đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tính theo 

quy định hiện hành. 
b) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế: 

Đơn vị: triệu đồng/định biên/năm 
Đơn vị Định mức phân bổ 

1. Cán bộ, công chức phường; Người hoạt động 
không chuyên trách phường 

48 

2. Cán bộ, công chức xã; Người hoạt động không 
chuyên trách xã  

45 

Định mức phân bổ trên đã bao gồm các nội dung được quy định tại gạch đầu 
dòng thứ 1, Điểm b Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này. 

c) Phân bổ 20% trên tổng chi quản lý hành chính (theo cơ cấu 80% chi lương và 
chi khác theo định biên, 20% chi nhiệm vụ đặc thù) để thực hiện các nhiệm vụ chi đặc 
thù quản lý nhà nước. 

d) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã; mua 
thẻ bảo hiểm y tế cho Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ Tổ dân phố, thôn, 
Trưởng ban Công tác mặt trận; kinh phí đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; 



69 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

kinh phí thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ 
em và thăm viếng, chia buồn và thực hiện đăng ký khai tử tại gia đình công dân căn cứ 
khả năng cân đối ngân sách. 

9. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội 
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số đã bao gồm hỗ trợ mai táng phí, kinh phí 

cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện cho các đối tượng theo phân cấp, các hoạt 
động đảm bảo xã hội do xã quản lý. 

Đơn vị: đồng/người dân/năm 
Vùng Định mức phân bổ 

Đô thị 11.600 
Vùng khác còn lại 12.700 

10. Mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
Mức phân bổ bằng 1% trên tổng chi thường xuyên (từ Khoản 1 đến Khoản 9 

Điều này) bao gồm các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân cấp, kinh 
phí hoạt động của Đội tình nguyện viên môi trường. 

11. Mức phân bổ chi các hoạt động kinh tế  
Mức phân bổ bằng 3% trên tổng chi thường xuyên (từ Khoản 1 đến Khoản 9 

Điều này) để thực hiện các nhiệm vụ chi cho các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực được 
phân cấp gồm: thủy sản nông lâm, tài nguyên, giao thông công chính, kiến thiết thị 
chính và sự nghiệp kinh tế khác. 

12. Mức phân bổ chi khác ngân sách 
a) Phân bổ bằng 2% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định 

mức phân bổ dự toán chi ngân sách quy định ở trên (từ Khoản 1 đến Khoản 11 Điều 
này) cho ngân sách các xã. 

b) Phân bổ bằng 4% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định 
mức phân bổ dự toán chi ngân sách quy định ở trên (từ Khoản 1 đến Khoản 11 Điều 
này) cho đơn vị dự toán Ủy ban nhân dân phường để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
phát sinh trên địa bàn phường theo chủ trương của cấp có thẩm quyền (bao gồm kinh 
phí khen thưởng). 

13. Dự phòng ngân sách 
Dự phòng ngân sách xã năm 2022 là 2% tổng chi ngân sách. Trên cơ sở dự toán 

chi cân đối ngân sách của từng xã, căn cứ tình hình thực tế, từng HĐND xã chủ động 
bố trí dự phòng ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước. 

 
Chương IV 

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU 
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Điều 15. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân 
sách huyện Hòa Vang 

ĐVT: Phần trăm (%) 
Trong đó 

Đơn vị Trung ương Địa phương 
NSTP NSH 

1 2 3=4+5 4 5 

Huyện Hòa Vang 9 91 0 91 
 

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia trên được áp dụng đối với các nguồn thu thuế: 
Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt do Chi 
cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang trực tiếp quản lý thu. 

Điều 16. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân 
sách xã thuộc huyện Hòa Vang 

ĐVT: Phần trăm (%) 

STT Huyện, xã 

Thuế 
giá trị 

gia 
tăng 

Thuế 
thu 

nhập 
cá 

nhân 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 

Lệ 
phí 
môn 
bài 

Thuế 
sử 

dụng 
đất 
phi 

nông 
nghiệp 

Lệ 
phí 

trước 
bạ 

nhà 
đất 

A B 1 2 3 4 5 6 
 Huyện Hòa Vang       
1 Hòa Tiến 91 91 91 100 100 80 
2 Hòa Châu 91 91 91 100 100 80 
3 Hòa Phước 91 91 91 100 100 80 
4 Hòa Nhơn 91 91 91 100 100 80 
5 Hòa Phong 91 91 91 100 100 80 
6 Hòa Khương 91 91 91 100 100 80 
7 Hòa Sơn 91 91 91 100 100 80 
8 Hòa Liên 91 91 91 100 100 80 
9 Hòa Ninh 91 91 91 100 100 80 
10 Hòa Bắc 91 91 91 100 100 80 
11 Hòa Phú 91 91 91 100 100 80 

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân sách xã nêu 
trên được quy định: 

1. Thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thuế môn bài áp dụng đối với các hộ 
kinh doanh cá thể. 
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2. Đối với lệ phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ: 
được điều tiết cho ngân sách huyện 100% và tiếp tục phân chia giữa ngân sách huyện 
với ngân sách xã theo tỷ lệ nêu trên. 

3. Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp nêu trên thực tế có phát sinh thì điều 
tiết cho ngân sách xã hưởng 100%. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố  
a) Tổ chức và chỉ đạo các sở, các cơ quan thuộc thành phố, các địa phương triển 

khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này theo yêu cầu của Hội 
đồng nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

b) Giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho các quận để Ủy ban nhân dân các 
quận chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế 
thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước khi chuyển sang thực hiện thí 
điểm theo mô hình chính quyền đô thị.    

c) Trường hợp ngân sách thành phố tăng thu so với dự toán được giao từ các 
khoản thu ngân sách thành phố được hưởng của từng quận (tính tổng trên các khoản 
thu được hưởng, không tính riêng từng khoản thu) và ngân sách thành phố tăng thu so 
với dự toán được Hội đồng nhân dân thành phố giao (trừ các khoản thu đã có mục tiêu 
chi cụ thể theo quy định). Căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Ngân sách Nhà nước, Ủy 
ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét 
hỗ trợ lại một phần không quá 30% của số tăng thu ngân sách thành phố được hưởng 
của từng quận có tăng thu. Căn cứ số thu được hỗ trợ lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các quận quyết định sử dụng số kinh phí này để ưu tiên chi đầu tư xây dựng các chương 
trình, dự án và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ cho đơn vị dự toán phường 
theo quy định. 

d) Trình Hội đồng nhân dân thành phố phương án xử lý trường hợp có phát sinh 
nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm ngân 
sách huyện Hòa Vang tăng thu lớn (trên 30% dự toán thu nội địa trên địa bàn huyện 
Hòa Vang được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định năm 2022, trừ thu 
tiền sử dụng đất) theo quy định tại khoản 7, Điều 9 và điểm d, khoản 3, Điều 40 Luật 
Ngân sách nhà nước.  

2. Đề nghị Cục Thuế thành phố: 
- Sửa đổi, bổ sung phân công Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản 

lý trực tiếp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hòa Vang 
không phân biệt quy mô về vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư (đối với doanh nghiệp tư nhân), 
trừ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Cục Thuế thành phố quản lý trực tiếp theo 
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quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân công cơ quan thuế quản lý đối với người 
nộp thuế và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan hướng dẫn kê khai, phân bổ phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên phát sinh trên địa bàn huyện Hòa 
Vang nhưng kê khai nộp phí, thuế tại địa bàn khác và việc kê khai nộp tiền thuê đất, 
thuê mặt nước phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang nhưng không do cơ quan thuế 
huyện Hòa Vang quản lý thu theo phân cấp tại điểm a, điểm c, điểm h khoản 1 Điều 5 
Nghị quyết này. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 

kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 4  ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, áp dụng từ năm ngân sách 2022 và thời kỳ ổn định ngân 
sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội. 

2. Các nội dung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi được quy định 
tại Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 
64/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 
của Hội đồng nhân dân thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức phí quản lý và 
sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng như sau: “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nộp vào ngân sách 
nhà nước và được điều tiết cho các cấp ngân sách được hưởng theo quy định. Số thu 
phí được sử dụng để bù đắp chi phí cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại 
địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản... ”. 

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại 
Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản quy phạm pháp luật 
mới thì được áp dụng theo văn bản mới đó. 

Điều 19. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này./. 

 
 

 

 
 

CHỦ TỊCH  
Lương Nguyễn Minh Triết 

 
 

 



73 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-
2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 53/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT  
Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X,  NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của           

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; 
Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển 
công nghiệp hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình 
phát triển công nghiệp hỗ trợ; 
 Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
 Xét Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về ban hành Nghị quyết quy định chính sách phát triển công nghiệp 
hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này được HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 
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thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2021; có hiệu lực thi hành từ 
ngày 27 tháng 12 năm 2021 và thay thế Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 
11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định nội 
dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà 
Nẵng và Nghị quyết số 206/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 
số 20/2016/NQ-HĐND. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy định viện dẫn tại 
Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản 
mới. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

chính sách của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và lập dự toán 
ngân sách hàng năm theo khả năng cân đối ngân sách của thành phố để thực hiện 
chính sách. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh về nội dung chính sách, 
Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét, điều 
chỉnh cho phù hợp. 

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

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 

 



75 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

QUY ĐỊNH 
Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND  

ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Quy định này quy định các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, thúc đẩy 

các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2. Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thực hiện theo các quy 

định hiện hành.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu 

tiên phát triển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các 

hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định 
này tại Quy định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, 

vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. 
2. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là sản phẩm công nghiệp hỗ 

trợ được lựa chọn và hỗ trợ phát triển theo quy định tại Quy định này, cụ thể gồm các 
sản phẩm thuộc các danh mục sau:  

a) Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại Phụ 
lục kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

b) Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mở rộng tại Đà Nẵng theo quy định 
tại Phụ lục kèm theo Quy định này, được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội thành phố theo từng thời kỳ. 

3. Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là 
dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt 
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động hoặc dự án đầu tư mở rộng đáp ứng một trong các tiêu chí sau: tỷ trọng nguyên 
giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định 
hoặc công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế ngay trước 
thời điểm mở rộng. 

4. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, hộ 
kinh doanh trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

5. Doanh nghiệp trong nước là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh 
doanh được thành lập hoặc đăng ký thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật 
Việt Nam có 100% vốn đầu tư trong nước.  

6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế được thành lập hoặc 
đăng ký thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có nhà đầu tư 
nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. 

7. Hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ bao gồm: Kết nối, hỗ trợ  doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và 
ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh 
nghiệp xây dựng website thương mại điện tử; xây dựng và quảng bá thương hiệu, áp 
dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị 
doanh nghiệp, quản trị sản xuất; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu của các ngành công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh 
nghiệp về chi phí sử dụng hạ tầng và bảo vệ môi  trường; xây dựng và công bố thông 
tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm. 

8. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trong từng giai đoạn là tập hợp các 
nội dung, nhiệm vụ chung về hoạt động xúc tiến, trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ 
trên địa bàn thành phố trong một giai đoạn xác định (thường là 05 năm) nhằm mục tiêu 
phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố. 

9. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm là tập hợp các đề án, 
nhiệm vụ cụ thể về hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trong từng năm, trong đó 
đưa ra tiến độ, dự kiến kết quả cụ thể cần đạt được, nhằm đáp ứng yêu cầu của chương 
trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố trong giai đoạn. 

10. Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ là đề án sử dụng nguồn kinh phí đảm 
bảo hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Điều 4 Quy định này theo Chương trình 
phát triển công nghiệp hỗ trợ do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm. 

Điều 4. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ  
1. Ngân sách thành phố bố trí hàng năm cho chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ trên địa bàn thành phố theo kế hoạch và bổ sung theo thực tế phát sinh (nếu có). 
2. Nguồn kinh phí lồng ghép các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan. 
3. Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước. 
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4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 5. Nguyên tắc sử dụng kinh phí  
1. Kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương bảo đảm chi cho các hoạt 

động phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân 
dân thành phố quản lý và tổ chức thực hiện, phù hợp với chủ trương, chính sách phát 
triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố. 

2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ phải đúng 
mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm 
quyền; thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Điều kiện được hỗ trợ   
Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa 

phương phải đảm bảo các điều kiện như sau: 
1. Nội dung đề nghị hỗ trợ phù hợp với quy định tại Chương II của Quy định 

này. 
2. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 

tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh 
phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

3. Trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc trường hợp giao nộp 
sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành 
phố hoặc cơ quan có thẩm quyền theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Chương II 
NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 

Điều 7. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước 

1. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức đánh giá, xác nhận năng lực doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ gồm: Chi nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá; chi đánh giá 
năng lực doanh nghiệp (tối đa không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp); chi hội thảo/tọa 
đàm công bố kết quả đánh giá.  

2. Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ 
trợ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 250 triệu đồng/doanh nghiệp. 

3. Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/doanh nghiệp. 

4. Hỗ trợ 100% chi phí đánh giá và công nhận các doanh nghiệp có trình độ và 
quy mô đáp ứng yêu cầu quốc tế gồm: Chi nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đánh 
giá; chi hội thảo/tọa đàm công bố kết quả đánh giá; chi đánh giá năng lực doanh nghiệp 
(tối đa không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp đối với trường hợp thuê chuyên gia trong 
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nước; trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài thì căn cứ mức kinh phí thuê chuyên gia 
nước ngoài do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình, đề án, nhiệm 
vụ của chương trình để xác định mức hỗ trợ cho một doanh nghiệp).  

5. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, chương trình (gọi 
chung là hội chợ) kết nối công nghiệp hỗ trợ tại Đà Nẵng (với quy mô tối thiểu là 40 
đơn vị tham gia) gồm: Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; dịch vụ phục 
vụ (điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa tính trong chi phí thuê mặt bằng và 
gian hàng)); chi phí quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ; trang trí chung của hội chợ; 
tổ chức khai mạc, bế mạc (giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng); tổ chức 
hội thảo (thuê hội trường, thiết bị); các khoản chi khác (nếu có). Mức hỗ trợ tối đa đối 
với nội dung này không quá 15 triệu đồng/01 đơn vị tham gia. 

Miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy định trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng để quảng bá, tuyên truyền về hội chợ trên băng rôn, phướn treo tại 
khu vực tổ chức và các tuyến đường trên địa bàn thành phố với số lượng tối đa không 
quá 150 băng rôn và 500 phướn/01 đợt hội chợ.  

6. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức đoàn tham gia hội chợ triển lãm, hội nghị, chương 
trình (gọi chung là hội chợ) kết nối công nghiệp hỗ trợ ở trong nước (với tối thiểu 03 
doanh nghiệp tham gia) gồm các khoản chi phí: Thuê gian hàng và trang trí chung của 
khu vực thành phố Đà Nẵng; vận chuyển tư liệu, hàng hóa trưng bày chung của thành 
phố; công tác phí cho cán bộ thuộc đơn vị tổ chức (tối đa không quá 03 người); chi phí 
thuê gian hàng riêng (nếu có) của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia (không 
quá 02 gian hàng/doanh nghiệp); chi phí vận chuyển sản phẩm riêng (nếu có) của doanh 
nghiệp tham gia (không quá 20 triệu đồng/doanh nghiệp và chỉ áp dụng đối với doanh 
nghiệp trong nước). 

Trường hợp không đủ số lượng doanh nghiệp theo quy định để tổ chức đoàn 
tham gia thì hỗ trợ cho doanh nghiệp tự tham gia với các khoản chi hỗ trợ thuê gian 
hàng riêng và vận chuyển sản phẩm riêng theo quy định tại khoản này. 

7. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp 
hỗ trợ tại nước ngoài (với quy mô tối thiểu 03 doanh nghiệp tham gia) gồm: Thuê mặt 
bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; trang trí chung của khu vực thành phố Đà Nẵng 
(bao gồm cả gian hàng nếu có); tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết 
bị, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn 
giả; trình diễn sản phẩm: Thuê địa điểm, thiết kế và trang trí sân khấu, âm thanh, ánh 
sáng, trang thiết bị, người trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch; chi vận 
chuyển tư liệu, hàng hóa trưng bày chung của thành phố; công tác phí cho cán bộ của 
đơn vị tổ chức đoàn; các khoản chi khác (nếu có); miễn phí sử dụng gian hàng chung 
của thành phố cho các doanh nghiệp tham gia. Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 
150 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 

Trường hợp doanh nghiệp (tham gia theo đoàn hoặc tự tham gia riêng) có nhu 
cầu thuê gian hàng riêng thì hỗ trợ chi phí thuê tối đa 02 gian hàng tiêu chuẩn cho 
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doanh nghiệp với mức hỗ trợ 100% chi phí đối với doanh nghiệp trong nước, 50% chi 
phí đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ 
tham gia tối đa 02 lần/năm. 

Điều 8. Xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ; tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ 
trợ  

1. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hội thảo, hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư trong 
và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Tối đa không quá 02 hội thảo (hội nghị) 
trong 01 năm đối với mỗi đơn vị tổ chức. 

2. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức đoàn giao dịch, xúc tiến đầu tư tại nước ngoài 
(với quy mô tối thiểu 03 doanh nghiệp tham gia) gồm: 01 vé máy bay khứ hồi/01 đơn 
vị tham gia; tổ chức hội thảo giao thương: thuê hội trường, thiết bị, giấy mời, phiên 
dịch, tài liệu; tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch; công tác phí 
cho cán bộ tổ chức chương trình; các khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối đa là: 28 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại 
khu vực Châu Á; 42 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực: 
Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 70 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao 
dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh. 

3. Hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin 
đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, 
truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác. Mức hỗ trợ tối đa là 70 
triệu đồng/01 chuyên đề tuyên truyền.  

Điều 9. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử; xây 
dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ  

1. Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng website thương mại điện tử cho doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ trong nước, bao gồm: chi phí thiết kế website; chi phí mua và duy 
trì tên miền (domain) trong 01 năm; chi phí thuê lưu ký (hosting) trong 01 năm. Mỗi 
doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 02 lần. 

2. Hỗ trợ 100% chi phí đăng ký Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế đối với sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ do doanh nghiệp trong nước sản xuất tại Đà Nẵng. Mức hỗ 
trợ tối đa là 500 triệu đồng/sản phẩm. 

3. Hỗ trợ 100% chi phí cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ xây dựng và đăng 
ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa là 
35 triệu đồng/thương hiệu đăng ký ở trong nước; 70 triệu đồng/thương hiệu đăng ký ở 
nước ngoài nhưng tối đa không quá 05 quốc gia. 

4. Hỗ trợ 70% chi phí quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của 
doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mức hỗ trợ tối đa là 70 triệu 
đồng/doanh nghiệp trong 01 năm; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 02 năm.  
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Điều 10. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu 
của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất 

1. Hỗ trợ 100% chi phí đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ 
thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gồm: Chi phí 
nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá; chi đánh giá năng lực doanh nghiệp 
(tối đa không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp); chi hội thảo/tọa đàm công bố kết quả 
đánh giá. 

2. Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo cho các doanh 
nghiệp về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất gồm: Chi xây dựng chương trình; in 
ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; văn phòng phẩm; nước uống; thuê 
phương tiện, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học; vật tư thực hành lớp học (nếu 
có); chi bồi dưỡng cho giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật, chi tiền 
đi lại, tiền ở, phiên dịch (nếu có); chi cho học viên: hỗ trợ tiền ăn, đi lại, tiền ở (nếu 
có); khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, tiền y tế cho lớp học, khen thưởng.  

3. Hỗ trợ 100% chi phí đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và 
quản trị sản xuất, cụ thể như sau: 

a) Đối với doanh nghiệp có quy mô số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình 
quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí  (tổng nguồn vốn 
không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ 
đồng): Mức hỗ trợ tối đa không quá 250 triệu đồng/doanh nghiệp.  

b) Đối với các doanh nghiệp không thuộc doanh nghiệp quy định tại điểm a 
khoản này: Mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp. 

Điều 11. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 
cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

1. Hỗ trợ 100% chi phí nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nhân lực của doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ.  

2. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cho đối 
tượng là cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nội dung chi cụ  thể gồm: Chi xây dựng chương 
trình; in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; văn phòng phẩm; nước uống; 
thuê phương tiện, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học; vật tư thực hành lớp học 
(nếu có); chi bồi dưỡng cho giảng viên trong nước, chuyên gia nước ngoài, hướng dẫn 
viên thực hành thao tác kỹ thuật, chi tiền đi lại, tiền ở, phiên dịch (nếu có); chi khác: 
khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, tiền y tế cho lớp học, khen thưởng.  

3. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước: Hỗ trợ 50% chi phí 
cho doanh nghiệp cử cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật đi đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ quản lý doanh nghiệp, quản trị sản xuất, nâng cao tay nghề ở trong nước 
(đối với trường hợp không tham gia các khóa đào tạo do ngân sách nhà nước hỗ trợ) 
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và nước ngoài. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/01 doanh nghiệp trong 01 
năm.   
 Điều 12. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới 
công nghệ trong sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
 1. Hỗ trợ 100% chi phí giới thiệu, phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất 
và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp 
hỗ trợ. 
 2. Hỗ trợ 100% chi phí thuê chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho 
các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu 
đồng/doanh nghiệp.  
 3. Hỗ trợ 100% chi phí hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ với các nội dung chi theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho 
cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn nước ngoài do ngân sách nhà nước 
bảo đảm kinh phí. 
 4. Hỗ trợ tối đa đến 70% chi phí về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, 
chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa là 500 triệu đồng/dự án. 

5. Hỗ trợ tối đa đến 70% chi phí hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500 triệu 
đồng/dự án, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 02 dự án. 

6. Hỗ trợ tối đa đến 70% chi phí cho các dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm 
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500 triệu đồng/dự án. 

7. Hỗ trợ tối đa đến 70% chi phí xây dựng, hoàn thiện tiêu chí để đánh giá doanh 
nghiệp về công nghệ và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa là 500 triệu 
đồng/dự án. 

8. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tự đầu tư nghiên cứu phát 
triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ như sau: 

a) Hỗ trợ tối đa đến 70% chi phí cho tổ chức, cá nhân đã tự đầu tư nghiên cứu 
và phát triển công nghệ mới, công nghệ thay thế công nghệ nhập khẩu hoặc công nghệ 
triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế. 

b) Hỗ trợ tối đa đến 70% chi phí tiếp nhận chuyển giao công nghệ độc lập gồm: 
mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, bí quyết 
công nghệ; mua bản quyền, sáng chế, phần mềm; thuê chuyên gia nước ngoài và đào 
tạo nguồn nhân lực. 

c) Hỗ trợ doanh nghiệp mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao hoặc 
công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm 
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năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Mức hỗ trợ tối đa đến 50% chi 
phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; tối đa đến 30% chi phí đối với các doanh nghiệp 
khác. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 03 dự án. 

d) Tổng kinh phí hỗ trợ đối với các nội dung quy định tại các điểm a, b và c 
khoản này không vượt quá 05 tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm. 

Điều 13. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước về chi phí sử 
dụng hạ tầng và bảo vệ môi  trường 

1. Hỗ trợ 50% chi phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, thực hiện các 
hạng mục bảo vệ môi trường theo quy định tại nhà máy hoặc cơ sở sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu 
đồng/doanh nghiệp trong một năm. 

2. Hỗ trợ 100% phí sử dụng hạ tầng và phí xử lý nước thải cho dự án đầu tư mới 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của doanh nghiệp trong các 
khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ 
thời điểm đưa dự án vào hoạt động. 

Điều 14. Hỗ trợ xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng 
năm 

1. Hỗ trợ 100% chi phí khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh 
nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh 
vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo (bao gồm cả các sản 
phẩm cơ khí trọng điểm), công nghiệp công nghệ cao. 

2. Hỗ trợ 100% chi phí nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông 
tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn, chi số hóa thông tin. 

3. Hỗ trợ 100% chi phí mua cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin cung cầu về thị 
trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và chính sách về công nghiệp hỗ trợ gồm: Chi phí 
mua tư liệu; chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; chi phí xuất bản và phát hành 
và các khoản chi phí khác (nếu có). Mức hỗ trợ tối đa không quá 05 triệu đồng/01 đơn 
vị đăng ký và nhận thông tin. 

4. Hỗ trợ 100% chi phí xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ, vận hành 
trang thông tin điện tử về công nghiệp hỗ trợ. 

5. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hội thảo gồm: Chi phí thuê hội trường, thiết bị, 
trang trí, âm thanh, ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố 
1. Xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố 
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trong từng giai đoạn và hàng năm để triển khai thực hiện các chính sách phát triển công 
nghiệp hỗ trợ tại Quy định này. 

2. Hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố theo quy định tại 
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và 
tham khảo Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản 
lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

3. Chỉ đạo tổ chức công khai, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Quy định này 
và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy định này trên các phương tiện thông tin, đại 
chúng và đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 
Các tổ chức, cá nhân đang triển khai các thủ tục liên quan đến Nghị quyết 

số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố, 
Nghị quyết số 206/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân 
dân thành phố và Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của 
UBND thành phố ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng, nếu đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết hoặc đang trong 
quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ… thì tiếp tục xét duyệt để hưởng hỗ trợ theo các 
văn bản áp dụng vào thời điểm nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ./. 
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Phụ lục 
DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ MỞ RỘNG  

TẠI ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND  

ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

1. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao 

- Các cụm linh kiện hàng không vũ trụ, thiết bị bay;  

- Linh kiện, cụm linh kiện khác để sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho 
công nghiệp công nghệ cao. 

2. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử 

- Mô-tơ điện thoại di động, máy vi tính; cuộn cảm; mạch in;  

- Linh kiện kim loại - hợp kim; 

- Linh kiện, cụm linh kiện khác để sản xuất sản phẩm điện tử. 

3. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô 

- Động cơ và các chi tiết của động cơ điện; các chi tiết, linh kiện lắp ráp động cơ 
điện; 

- Linh kiện, cụm linh kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô;  

- Các chi tiết, linh kiện lắp ráp trạm sạc ô tô điện; 

4. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí 

- Linh kiện, cụm linh kiện để sản xuất, lắp ráp du thuyền, các loại tàu, thuyền 
khác bằng kim loại; 

- Linh kiện và phụ tùng máy, thiết bị sản xuất, lắp ráp phương tiện đường sắt, 
đầu máy, toa xe, phụ tùng vật tư đường sắt như: ray, phụ kiện, hệ thống cung cấp điện 
sức kéo, thông tin tín hiệu đường sắt… 

- Linh kiện và phụ tùng máy ép nhựa, cao su;  

- Các sản phẩm, bán thành phẩm từ: đúc kim loại bằng khuôn mẫu chảy, khuôn 
- cát nhựa, khuôn kim loại và đúc dưới áp lực; rèn dập và gia công áp lực; nhiệt luyện 
để nâng cao chất lượng sản phẩm; hàn công nghệ cao; gia công cắt gọn kim loại và gia 
công vật liệu phi kim; 

- Linh kiện, cụm linh kiện khác để sản xuất sản phẩm cơ khí chế tạo. 

5. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khác 
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- Keo dán trong ngành công nghiệp ô tô, may mặc, chế biến gỗ; 

- Bao bì kim loại cung cấp cho sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; bao bì 
cung cấp cho ngành chế biến xuất khẩu thủy sản đông lạnh. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 54/2021/NQ-HĐND 

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

  NGHỊ QUYẾT  
Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 
2021 - 2030; 

Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức chi 
thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo 
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các 
vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng 
Nghị quyết này quy định mức chi sử dụng ngân sách nhà nước để áp dụng đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. 
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Điều 2. Nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục đính kèm. 

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

quy định pháp luật. 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 thì 
thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022./.  

 
 
 

 

 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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PHỤ LỤC 
QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  54/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12  năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

   

STT NỘI DUNG MỨC CHI 

1 Chi để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về 
năng suất chất lượng  

a 

Chi xây dựng chương trình truyền thông về năng suất 
chất lượng; phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về 
nâng cao năng suất chất lượng 
 

 

- 
Chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác 
phẩm báo chí, xuất bản (các chương trình, chuyên mục, 
tiểu phẩm, ký sự, bài viết) 

Áp dụng mức chi theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 
của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 
và Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2019 của UBND 
thành phố ban hành quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng, 
trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng 

- 
Chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác 
phẩm văn học nghệ thuật (tranh, pa-nô, áp phích, băng 
rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử) 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 
02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm 
điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn 
khác. 

- Chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng chương 
trình truyền hình, chương trình phát thanh 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 
tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh 
tế kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình và Thông tư số 09/2020/TT-
BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành 
định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-che-do-nhuan-but-trong-linh-vuc-bao-chi-xuat-ban-3686e.html
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- Chi các nội dung khác (chi phí in, phát hành đối với báo 
chí in, xuất bản phẩm) 

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách 
nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 7 năm 2017 của Hội đồng thành phố Đà Nẵng quy định mức chi công tác 
phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

b 

Chi tạo lập, duy trì và khai thác phát triển cơ sở dữ liệu 
về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn đối sánh, thực 
hành tốt về năng suất để phục vụ doanh nghiệp và các 
cơ sở dữ liệu liên quan khác  

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện 
tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

2 
Chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
 

 

a 
Chi hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù 
hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, 
thừa nhận ở khu vực và quốc tế 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định định mức xây dựng 
dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

b 

Chi hỗ trợ tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, 
an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu 
chủ lực 
 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định phê duyệt nhiệm vụ tăng cường 
năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái đối với sản phẩm, hàng 
hóa xuất khẩu chủ lực của ngành, lĩnh vực hoặc của thành phố quản lý. Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực 
hiện công việc trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo đúng chính sách, chế 
độ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu 

3 Chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của 
Chương trình 1322 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
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a 

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn các nhiệm vụ 
của Chương trình 1322 tại thành phố Đà Nẵng; kiểm tra, 
đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ của Chương 
trình 1322; tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất 
của cơ quan thường trực hoặc đầu mối tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ của Chương trình 1322 tại thành phố Đà 
Nẵng; tổ chức hội thảo khoa học 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định định mức xây dựng 
dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

b 

Chi cho các nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế 
chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo thúc đẩy, năng suất quốc gia, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền 
kinh tế; các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng 
các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định định mức xây dựng 
dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

c Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết 
Chương trình 1322 của thành phố Đà Nẵng 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định mức chi công tác 
phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

d Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền 
điện, nước, thông tin liên lạc) 

Thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán 
được phê duyệt 

đ Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao 
trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng 

Áp dụng mức chi theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng và Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về khen thưởng trong hoạt động  khoa 
học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 

e Chi các hoạt động hợp tác quốc tế về năng suất chất 
lượng 

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

http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
http://vbpl.vn/danang/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=123064&Keyword=
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bảo đảm kinh phí và  Nghị quyết số 240/2019/ NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 
2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức chi tiếp khách 
nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

4 

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ 
thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của quốc 
tế 

 

 

Các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tham gia 
Chương trình 1322 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và 
Công nghệ được hỗ trợ các nội dung sau: 
- Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù 
của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới 
được công bố; 
- Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực 
hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp 
dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông 
minh, dịch vụ thông minh; 
- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để 
thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh 
nghiệp; 
- Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận 
hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng 
lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận 

Các nội dung hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự toán kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, Quyết định 39/2020/QĐ-UBND ngày 
15/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định định mức xây 
dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và theo các quy định pháp luật 
hiện hành về chế độ, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước; phù hợp với quy 
định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ, thanh toán theo hợp 
đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật. 
 

http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=144719
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hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù 
hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế 
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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: 55/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng,ngày 17 tháng 12 năm2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh 
đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA X,NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;  
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tácxã; 
Căn cứ Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ 

sung mộtsố điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tácxã; 

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

Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 11tháng 11năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định về mứcthu, đốitượng và chế độ 
thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 
114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân thành phố vàý kiến thảo luận của các vịđại biểu Hội đồng nhân dân tại 
kỳhọp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh 
doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Đối tượng nộp lệphí 

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

2. Các trường hợp không áp dụng thu lệphí 

a) Thay đổi thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ dothay đổi về 
địa giới hànhchính. 

b) Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã do sai sót của 
cán bộ xửlý. 

 3. Mức thu lệphí 

STT Nội dung thu Mức thu 

1 Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh/Hợp tác 
xã/Liên hiệp hợp tác xã 50.000 đồng 

2 Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh 
doanh 30.000 đồng 

3 

Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh 
doanh hoặc bản sao trích lục nội dung đăng ký kinh 
doanh 

3.000 đồng 

4. Cơ quan thu lệphí 

a) Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu lệ phí 
đối với đối tượng Liên hiệp hợp tácxã. 

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức 
thu lệ phí đối với các đối tượng: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, Hợp tác xã. 

5. Chế độ thu, nộp lệ phí thuđược 

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

b) Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời 100% số tiền lệ phí thu được vào 
ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiệnhành. 
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 c) Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí 
trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy 
định của phápluật. 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu lệ phí này chủ động xây dựng kế hoạch vào dự 
toán thu chi ngân sách hàng năm của đơn vị mình, gửi cơ quan tài chính cùngcấp kiểm 
tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thông 
qua theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 2.Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 127/2017/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, 
nộp, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố ĐàNẵng. 

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026,Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG 

 

Số: 56/2021/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Đà Nẵng, ngày 17tháng 12 năm2021 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép  

lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại ViệtNam; 

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

Xét Tờtrìnhsố 175/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban  nhân 
dân thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo 
cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳhọp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 



97 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

1. Đối tượng nộp lệphí 

Người sử dụng lao động, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan khi làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động 
theo quy định phápluật. 

2. Mức thu lệphí 

a) Cấp giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấyphép. 

b) Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấyphép. 

c) Gia hạn giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấyphép. 

3. Cơ quan thu lệphí 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xãhội. 

b) Các đơn vị được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủyquyền. 

4. Chế độ thu, nộp lệ phí thuđược 

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

b) Cơ quan thu lệ phí thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời toàn bộ số tiền lệ phí thu 
được vào ngân sách nhà nước theo Chương, Tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước 
hiện hành. 

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

d) Nguồn kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí 
hằng năm trong dự toán của các cơ quan, đơn vị thu lệ phí theo chế độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước theo quy định của phápluật. 

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc 
tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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 phápluật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thôngqua ngày 17 tháng 12 năm2021 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số: 57/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý 

 và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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

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

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế 
độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo 
thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ 
phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Đối tượng nộp lệ phí 

Đối tượng nộp lệ phí đăng ký cư trú là công dân đề nghị thực hiện các thủ tục 
hành chính: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và gia hạn tạm trú theo quy định của 
pháp luật về cư trú. 
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2. Đối tượng miễn thu lệ phí 

a) Đăng ký cư trú cho các đối tượng là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của 
liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân, con dưới 18 tuổi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng. 

b) Đăng ký cư trú cho các đối tượng là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo theo 
chuẩn của thành phố và người khuyết tật. 

c) Trường hợp đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú do di dời, 
giải toả, thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà theo chủ trương của Nhà 
nước. 

3. Mức thu lệ phí 

Cơ quan thu 
STT Nội dung thu Đơn vị tính 

Phường Xã 

1 Đăng ký thường trú cho cả 
hộ hoặc một người 

Đồng/01 lần 
đăng ký 13.000 7.000 

2 Đăng ký tạm trú cho cả hộ 
hoặc một người 

Đồng/01 lần 
đăng ký 13.000 7.000 

3 Gia hạn tạm trú Đồng/01 lần 
đăng ký 7.000 3.000 

4. Cơ quan thu: Công an phường, xã. 

5. Quản lý và sử dụng lệ phí thu được 

- Thu, nộp lệ phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế; Luật Phí và 
lệ phí và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

- Chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thu được: Cơ quan thu lệ phí thực hiện nộp 
toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, 
nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

http://vbpl.vn/danang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=56/2016/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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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 thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 58/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

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

và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn  
thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

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

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

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về quy định miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm 
quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra 
số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành 
phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

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

2. Thời gian thực hiện miễn thu phí: 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của các 
đơn vị thu phí được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn kinh 
phí tại đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành. 

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

đúng quy định pháp luật.  

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
        Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 59/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  17  tháng  12  năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định 
cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;  
Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng 
phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố; 
Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí 
thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng nộp phí 

Các tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, 
điều chỉnh giấy phép môi trường của các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 
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môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn 
thành phố. 

2. Mức thu phí 

TT Đối tượng thu phí Mức phí thu (đồng/hồ sơ) 

1 
Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực 
hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc đối 
tượng phải có giấy phép môi trường. 

16.000.000 

2 

Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 
trường; cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép 
môi trường. 

9.000.000 

- Mức thu phí được tính theo lần thẩm định cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép môi 
trường. 

- Mức thu phí không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích chất thải theo quy định 
(chi phí phân tích lấy mẫu, phân tích chất thải do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy 
phép môi trường chi trả theo quy định của pháp luật). 

3. Cơ quan thu phí 

a) Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của 
Ủy ban nhân dân thành phố: Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố. 

b) Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng tiền thu phí 

a) Chế độ thu, nộp 

Thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản 
chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

b) Chế độ quản lý và sử dụng 

Cơ quan thu phí được để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi 
phí phục vụ công tác thẩm định và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-
CP của Chính phủ. Số còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố theo Chương, mục, tiểu 
mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và bãi 
bỏ nội dung quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, 
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công trình thủy lợi của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử 
dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước 
dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy 
lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành 
phố. 

 2. Miễn thu phí trong 06 tháng đầu năm 2022 (kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 
30/6/2022). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./.  

 

 

 
CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 60/2021/NQ-HĐND 

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

 
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

  
NGHỊ QUYẾT  

Quy định hỗ trợ lãi suất đối vớidoanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn  
tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi,  

mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X,  NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của           

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 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 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; 

XétTờ trình số232/TTr-UBND ngày11tháng 12năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về ban hành Quy định hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay 
vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở 
rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Báo cáo thẩm tra số 
114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân thành phố và ýkiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định hỗ trợ lãi suất đối vớidoanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn 
tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở 
rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 với nội dung như 
sau: 
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1. Phạm vi điều chỉnh  
a) Quy định nội dung và cách thức thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với chủ đầu tư 

vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quỹ) để thực hiện dự 
án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 

  b) Các nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này thực hiện theo các 
chính sách quy định hiện hành.  

2. Đối tượng áp dụng 
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành (gọi chung 

là chủ đầu tư) vay vốn tại Quỹ để đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực theo Quyết định 
số 1568/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 của UBND thành phố về việc ban hành danh 
mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2021-2025. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất 
a) Chủ đầu tư được phê duyệt vay vốn tại Quỹ để đầu tư dự án trong thời gian 12 

tháng kể từ thời điểm chính sách này có hiệu lực thi hành; theo thứ tự ưu tiên cho đến 
khi hết số vốn được giải ngân tối đa 200 tỷ đồng. 

b) Các dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tín dụng Nhà nước hoặc đã 
được hưởng các ưu đãi về lãi vay khác không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo 
quy định này. 

c) Ngân sách thành phố không hỗ trợ phần lãi phát sinh do chủ đầu tư không hoàn 
trả lại vốn gốc đúng thời hạn quy định. 

d) Ngân sách không hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thay đổi chủ đầu tư.  Trường 
hợp chủ đầu tư nhận hỗ trợ lãi suất trong một thời gian, sau đó chuyển nhượng dự án 
cho chủ đầu tư khác thì phải hoàn trả ngân sách thành phố phần kinh phí đã được hỗ 
trợ. 

đ) Khi chủ đầu tư được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về lãi suất của thành phố 
đang còn hiệu lực (tính cho từng dự án), thì chỉ được lựa chọn để hưởng một chính 
sách hỗ trợ tốt nhất. 

4. Điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 

a) Chủ đầu tư đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật 
hiện hành. 

b) Đúng lĩnh vực cho vay được hỗ trợ theo quy định của chính sách này.  

c) Chủ đầu tư sử dụng vốn vay đúng mục đích; đảm bảo các điều kiện vay vốn theo 
quy định của Quỹ và hoàn trả vốn gốc và lãi vay theo hợp đồng tín dụng. 

d) Dự án có thời gian vay trên 02 năm.  

 



109 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

5. Mức lãi suất hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 

a) Ngân sách hỗ trợ 50% lãi suất theo quy định hiện hành về mức lãi suất cho vay 
của Quỹ; số tiền hỗ trợ lãi suất được tính trên tổng số vốn đã giải ngân. 

b) Thời gian hỗ trợ lãi suất: Không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. 

6. Nguồn vốn cho vay, hạn mức vốn vay được hỗ trợ 

a) Sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ; tổng số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi 
suất tối đa không quá 200 tỷ đồng.  

b) Số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất tối đa tính trên một doanh nghiệp không 
quá 10 tỷ đồng. 

7. Nguồn kinh phí hỗ trợ 
Kinh phí hỗ trợ lãi suất từ ngân sách thành phố và sẽ được bố trí trong dự toán chi 

ngân sách thành phố hằng năm. Trường hợp số kinh phí hỗ trợ lãi suất vượt dự toán 
được duyệt, Ủy ban nhân dânthành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành 
phố xem xét, quyết định. 

8. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc chi hỗ trợ lãi suất đối với 

các dự án thực hiện theo quy định này. 

9.Cách thức và hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
a) Bước 1: 06 tháng một lần, Quỹ tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất của các 

chủ đầu tư gửi đến Sở Tài chính, hồ sơ cụ thể như sau:  

- Văn bản đề nghị hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư;  

- Quyết định phê duyệt dự án/Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo Dự án đầu 
tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật (chỉ gửi 01 lần đầu tiên); 

- Quyết định phê duyệt cho vay đối với dự án (chỉ gửi 01 lần đầu tiên); 

- Hợp đồng tín dụng đã ký với Quỹ (chỉ gửi 01 lần đầu tiên);  

- Bảng kê xác nhận số lãi vay phải thanh toán theo hợp đồng, trong đó có lãi vay 
trong 02 năm đầu có xác nhận của Quỹ. Bảng tổng hợp lãi vay đã thanh toán có xác 
nhận của Quỹ. 

- Ủy nhiệm chi thanh toán lãi vay; 

- Giấy nhận nợ; 

- Thông báo trả lãi định kỳ của Quỹ. 

b) Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm tra, xem xét, đánh 
giá về lĩnh vực, đối tượng, thời gian hỗ trợ và mức hỗ trợ lãi suất. 
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Trường hợp dự án chưa đủ điều kiện để xem xét hỗ trợ thì cần nêu cụ thể từng 
nội dung để Quỹ bổ sung, hoàn chỉnh lại hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại Sở Tài chính 
trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung 
hoàn chỉnh hồ sơ.  

Quá thời gian trên, nếu Quỹ chưa nộp lại hồ sơ, Sở Tài chính có văn bản trả lại 
hồ sơ.  

c) Bước 3: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định 
cấp kinh phí hỗ trợ và thực hiện cấp phát kinh phí hỗ trợ lãi suất.  

d) Thời hạn giải quyết:  

- Tại Sở Tài chính: 10 ngày làm việc. 

- Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 05 ngày làm việc. 

10. Quản lý, cấp phát khoản hỗ trợ lãi suất cho các dự án  
Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về 

khoản hỗ trợ lãi suất hàng năm cho các chủ đầu tư, Sở Tài chính thực hiện cấp phát 
kinh phí hỗ trợ để Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cấp hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 
thông qua Quỹ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm 
a) Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

chính sách với Hội đồng nhân dân thành phố. 
b) Chỉ đạo Sở Tài chính tổng hợp bố trí nguồn kinh phí, trình cấp có thẩm quyền 

xem xét quyết định theo quy định.  
2. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm 
a) Thực hiện cho vay dự án theo quy định hiện hành của Quỹ. 
b) Lập hồ sơ thanh, quyết toán gửi Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư thông qua Quỹ. 
c) Hằng năm lập dự toán số tiền lãi vay phải hỗ trợ gửi Sở Tài chính tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí dự toán ngân sách. 
3. Các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm 
a) Triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt theo đúng các quy định pháp 

luật hiện hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; sử dụng vốn vay đúng mục đích 
theo kế hoạch đầu tư của dự án.  

b) Khi dự án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cấp kinh 
phí hỗ trợ lãi suất, trong quá trình triển khai thực hiện nếu chủ đầu tư sắp xếp được 
nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ vay của Quỹ trước thời hạn được ngân sách hỗ 
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trợ lãi suất thì chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo về tình hình triển khai thực hiện, lũy 
kế số vốn đã được ngân sách hỗ trợ lãi suất để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố xem xét kết thúc hỗ trợ cho dự án.  

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính  
a) Trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ lãi suất hàng năm 

theo quy định. 
b) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất của Quỹ cung cấp, phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên quan thẩm tra, báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất cho Quỹ.  

c) Thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí hỗ trợ lãi suất để Kho bạc Nhà nước Đà 
Nẵng cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất thông qua Quỹ. 

d) Hướng dẫn Quỹ thực hiện quyết toán đối với khoản được ngân sách hỗ trợ 
sau khi chấm dứt thời gian hỗ trợ lãi suất của dự án hoặc khi chủ đầu tư sắp xếp được 
nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ vay của Quỹ trước thời hạn được ngân sách hỗ 
trợ lãi suất và phê duyệt quyết toán.  

4. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí được phê 
duyệt hỗ trợ lãi suất vay vốn thực hiện dự án theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố.  

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

6. Trong trường hợp có sự thay đổi, vướng mắc trong việc thực hiện các nội 
dung chính sách, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố để 
xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày17tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành 10 
ngày sau khi biểu quyết thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 62/2021/NQ-HĐND 

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

   NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;   

Xét Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 
đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND 
ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố 
và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc 
Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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 Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan. 
 2. Đối với nội dung hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong nước 
và quốc tế cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được thực hiện theo 
chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì không 
thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố. 

Điều 3. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 

1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước 
- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận 

giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn (trường hợp đã có quyết định chấp nhận đơn 
hợp lệ). 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 
triệu đồng/văn bằng bảo hộ. 

2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài 
Đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng 

ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, 
các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.  

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 
Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán kinh phí chi sự nghiệp khoa 

học và công nghệ thành phố hàng năm.  
Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 

nước  
 1. Hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp. 
 2. Không hỗ trợ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ đã nhận hỗ trợ từ nguồn ngân 
sách của Nhà nước. Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ của nhiều chính sách về 
hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được chọn chính 
sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất.  

Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 

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

nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 
3. Những nội dung khác liên quan đến việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng 

chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
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mới trên địa bàn thành phố không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 
2030. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022./.  

 
 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

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

 
Số:64/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 

của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về phân cấp thẩm quyền  
quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi  

quản lý của thành phố Đà Nẵng  
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài 
sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Xét Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về phân cấp thẩm quyền 
quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố 
Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành 
phố và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-sap-xep-lai-tai-san-cong-358573.aspx
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục phân cấp thẩm quyền quyết 
định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 
HĐND thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi Điểm 1.1 và Điểm 1.3 Khoản 1 Mục I Phụ lục như sau: 

“1.1. Mua sắm trụ sở làm việc (không phân biệt cấp ngân sách: thẩm quyền quyết 
định là UBND thành phố.” 

“1.3. Mua sắm xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định 
là Chủ tịch UBND thành phố.” 

2. Sửa đổi Điểm 3.3 Khoản 3 Mục I Phụ lục như sau: 

“3.3. Thu hồi xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định 
là Chủ tịch UBND thành phố.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Tiết 4.2.2, Tiết 4.2.3 Điểm 4.2 Khoản 4 Mục I Phụ lục như 
sau: 

“4.2.2. Điều chuyển xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết 
định là Chủ tịch UBND thành phố. 

4.2.3. Điều chuyển tài sản công khác (theo phạm vi quản lý của từng cấp); trong 
đó: 

4.2.3.1. Điều chuyển tài sản giữa các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành 
phố; giữa các quận, huyện; giữa thành phố và quận, huyện: thẩm quyền quyết định là 
Giám đốc Sở Tài chính. 

4.2.3.2. Điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi sở, ngành, 
đơn vị trực thuộc UBND thành phố, quận, huyện: thẩm quyền quyết định là người đứng 
đầu sở, ban, ngành; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành 
phố (cấp thành phố) và Chủ tịch UBND quận, huyện (cấp quận, huyện).” 

4. Sửa đổi Điểm 5.1, Điểm 5.3 Khoản 5 Mục I Phụ lục như sau: 

“5.1. Bán trụ sở làm việc (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định 
là Chủ tịch UBND thành phố. 

5.3. Bán xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định là 
Chủ tịch UBND thành phố.”  

5. Sửa đổi Điểm 6.4 Khoản 6 Mục I Phụ lục như sau: 

“6.4. Thanh lý xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định 
là Chủ tịch UBND thành phố.” 
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6. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2 Khoản 1 Mục IV Phụ lục như sau: 

“1.2. Tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt 
Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương, trừ các tài sản quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-
CP; trong đó: 

1.2.1. Tài sản là bất động sản, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy, các tài sản khác 
(không phải là bất động sản, xe ô tô,  tàu, ca nô, xuồng máy) có giá trị từ 500 triệu đồng 
trở lên/01 đơn vị tài sản (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định xác lập 
quyền sở hữu toàn dân về tài sản là Chủ tịch UBND thành phố. 

1.2.2. Tài sản khác (ngoài tài sản tại Tiết 1.2.1), động vật sống, động vật hoang 
dã, tài sản không xác định được giá trị (theo phạm vi quản lý của từng cấp): thẩm quyền 
quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản là người đứng đầu sở, ban, ngành; 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố (cấp thành phố) 
và Chủ tịch UBND quận, huyện (cấp quận, huyện).” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.5 Khoản 2 Mục IV Phụ lục như sau: 

“2.5. Tài sản do các tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho 
nhà nước; trong đó: 

2.5.1. Tài sản là bất động sản, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy, các tài sản khác 
(không phải là bất động sản, xe ô tô,  tàu, ca nô, xuồng máy) có giá trị từ 500 triệu đồng 
trở lên/01 đơn vị tài sản (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là Chủ tịch UBND 
thành phố. 

2.5.2. Tài sản khác (ngoài tài sản tại Tiết 2.5.1), động vật sống, động vật hoang 
dã, tài sản không xác định được giá trị (theo phạm vi quản lý của từng cấp): thẩm quyền 
quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là 
người đứng đầu sở, ban, ngành; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND thành phố (cấp thành phố) và Chủ tịch UBND quận, huyện (cấp quận, huyện).” 

Điều 2. Bãi bỏ Mục V tại Phụ lục phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản 
lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành 
phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định của pháp luật. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 27 
tháng 12 năm 2021./. 

                                                                                                
                                                                                                CHỦ TỊCH 

                                                                      Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 67/2021/NQ-HĐND 
 

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ bệnh nhân điều trị lao đa kháng thuốc                               
và bệnh nhân chạy thận nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 
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 quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019; 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP; 

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

Xét Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc Quy định chính sách hỗ trợ bệnh nhân điều trị lao đa kháng 
thuốc và bệnh nhân chạy thận nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo 
thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Quy định đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ bệnh nhân điều trị 

lao đa kháng thuốc và bệnh nhân chạy thận nhân tạo trên địa bàn thành phố 
1. Bệnh nhân (có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng) điều trị lao đa 

kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 
2. Bệnh nhân (có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng), chạy thận nhân 

tạo tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và có tham gia bảo hiểm 
y tế. 
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3. Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố được giao thực 
hiện khám, chữa bệnh cho các đối tượng ở khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 2. Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ bệnh nhân điều trị lao đa kháng 
thuốc và bệnh nhân chạy thận nhân tạo 

1. Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân (có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng) 
điều trị lao đa kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng với mức hỗ trợ là 80.000 
đồng/bệnh nhân/ngày. 

2. Hỗ trợ phần chi phí dịch vụ chạy thận nhân tạo còn lại sau khi trừ chi phí đồng 
chi trả của bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và quy định hiện hành 
về giá dịch vụ khám, chữa bệnh (không bao gồm chi phí giường bệnh và chi phí cho các 
bệnh kèm phát sinh trong quá trình điều trị) đối với bệnh nhân (có hộ khẩu thường trú 
tại thành phố Đà Nẵng) chạy thận nhân tạo tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng và có tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể: 

a) Chi phí hỗ trợ là chi phí dịch vụ thận nhân tạo, không bao gồm chi phí tiền 
giường, chi phí cho các bệnh kèm phát sinh trong quá trình điều trị và các chi phí phát 
sinh trong trường hợp bệnh nhân sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu 
liên quan đến các danh mục dịch vụ y tế về thận nhân tạo. 

b) Các danh mục kỹ thuật dịch vụ khám, chữa bệnh (tùy theo tình trạng bệnh 
của bệnh nhân mà cần phải dùng phương pháp chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng), 
cụ thể như sau: 

- Bệnh nhân có chỉ định chạy thận nhân tạo: 
+ Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo ngoại trú thường dùng một trong các 

dịch vụ sau, được hỗ trợ chi phí đồng chi trả gồm: thận nhân tạo thường qui, thận nhân 
tạo cấp cứu, lọc máu hấp thụ bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc HDF online; kỹ thuật 
phối hợp thận nhân tạo và hấp thu bằng quả lọc hấp thụ máu, ngoài ra còn các chi phí 
đi kèm trong một lần chạy thận (các thuốc tạo hồng cầu, cathete các chế phẩm máu, 
xét nghiệm). 

+ Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo nội trú: được hỗ trợ chi phí đồng chi 
trả dịch vụ chạy thận nhân tạo gồm các dịch vụ (thận nhân tạo thường qui, thận nhân 
tạo cấp cứu, lọc máu hấp thụ bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc HDF online; kỹ thuật 
phối hợp thận nhân tạo và hấp thu bằng quả lọc hấp thụ máu) còn các chi phí khác và 
chi phí cho bệnh kèm không được hỗ trợ. 

- Bệnh nhân có chỉ định lọc màng bụng:  
+ Đối với bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú nhận hàng tháng tại bệnh viện về 

nhà lọc dịch hàng ngày, được hỗ trợ chi phí đồng chi trả các chi phí sau: thuốc tạo 
máu, thuốc huyết áp, làm xét nghiệm, thuốc lợi tiểu, dịch lọc, Nắp đóng bộ chuyển tiếp 
(Minicap wite povidone iodine). 

+ Đối với bệnh nhân lọc màng bụng nội trú: được hỗ trợ chi phí đồng chi trả 
dịch vụ chạy thận nhân tạo gồm các dịch vụ (Lọc màng bụng 24 giờ bằng máy, lọc 
màng bụng chu kỳ). 
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Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 
Nguồn chi sự nghiệp y tế được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng 

năm cho Sở Y tế. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thanh quyết toán đảm 
bảo theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

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

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  
Số:71/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 
 

    
NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban hành nguyên tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển 
từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang  

giai đoạn 2021-2025 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

 

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

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

Căn cứ Nghị quyết số 973/NQ/2020/UBTVQHH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

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

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

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/NQ/2020/UBTVQHH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
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dân thành phố về nguyên tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân 
sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm 
tra số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.Nguyên tắcvà định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân 
sách thành phố là cơ sở để giao dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành 
phố cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025, là căn cứ để lập, triển khai 
thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách thành phố và 
ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025. Đồng thời là căn cứ để thành phố 
quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng 
năm. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về nguyên tắcvà định mức phân 

bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho huyện Hòa Vang 
giai đoạn 2021-2025. 

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; HĐND, 
UBND huyện Hòa Vang; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến 
lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. 

Điều 3.Phương án phân bổ 
Tổng số vốn phân bổ từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa 

Vang hàng năm trong giai đoạn 2021-2025 không vượt quá kế hoạch vốn đầu tư 
công trung hạn phân bổ cho huyện Hòa Vang đã được Hội đồng nhân dân thành phố 
thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 về Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách 
thành phố phân bổ cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách thành phố được phân bổ cho ngân 
sách huyện Hòa Vang để thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình, 
dự án đã có chuẩn bị đầu tư về hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc huyện Hòa Vang quản lý 
không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc các ngành, 
lĩnh vực sau: 

1. Quốc phòng: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực 
phục vụ mục tiêu quốc phòng, cơ yếu, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
của huyện theo phân cấp. 

2. An ninh và trật tự, an toàn xã hội: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc 
các ngành, lĩnh vực phục vụ mục tiêu an ninh và trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, 
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chữa cháy, điều tra phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự, ứng phó với sự cố thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện theo phân cấp. 

3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các nhiệm vụ, chương trình, cơ sở 
hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo và giáo dục 
nghề nghiệp thuộc các cấp học thuộc đối tượng quản lý của huyện. 

4. Khoa học, công nghệ: Cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị, công nghệ phục 
vụ mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ. 

5. Y tế, dân số và gia đình: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án nâng cấp, sửa 
chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ mục tiêu y tế (bao gồm y tế dự phòng; khám 
bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, phục hồi chức năng; y học cổ truyền và các hoạt động khác 
thuộc lĩnh vực y tế), dân số, gia đình, sức khoẻ sinh sản, vệ sinh an toàn thực phẩm 
thuộc huyện. 

6. Văn hóa: Bảo vệ, bảo tồn giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, văn hóa 
dân tộc; phát triển văn học nghệ thuật, thư viện, bảo tàng, văn hóa cơ sở, các loại hình 
nghệ thuật biểu diễn; phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, các công trình văn hóa 
huyện, xã. 

7. Phát thanh, truyền hình, thông tấn: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư 
cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu phát thanh, truyền 
hình, thông tấn nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xã hội và công ích thiết 
yếu thuộc huyện.  

8. Thể dục, thể thao: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án cơ sở hạ tầng, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu phát triển thể dục, thể thao của địa phương.  

9. Bảo vệ môi trường: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án phục vụ các mục tiêu 
thuộc các lĩnh vực tại địa phương như sau: 

a) Môi trường: Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị quan trắc, cảnh báo 
môi trường, bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, rác thải, 
nước thải, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; 

b) Tài nguyên: Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đo đạc bản đồ, khí 
tượng thủy văn, thăm dò địa chất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

10. Các hoạt động kinh tế: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án phục vụ các mục 
tiêu thuộc các lĩnh vực sau: 

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản;cơ sở vật chất phục vụ 
quản lý nhà nước về kinh tế nông thôn (bao gồm xây dựng nông thôn mới, cung cấp 
nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển ngành nghề, làng nghề 
nông thôn gắn với hộ gia đình, hợp tác xã và tổ hợp tác, bố trí, sắp xếp lại dân cư nông 
thôn, định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tái định cư); phát triển giống cây 
trồng, vật nuôi; trồng, bảo vệ và phát triển rừng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, cháy rừng, dịch bệnh;  
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b)Điện chiếu sáng: Các dự án đầu tư mạng lưới điện chiếu sáng, cấp điện nông 
thôn đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương trên các tuyến đường mặt cắt lòng đường 
từ 7,5m trở xuống, trừ các dự án khu dân cư mới. 

c)Giao thông: Các dự án hạ tầng giao thông nội bộ, các tuyến đường có mặt cắt 
từ 7,5m trở xuống. 

d) Cụm công nghiệp: Hạ tầng các cụm công nghiệp thuộc huyệntheo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

đ) Thương mại: Các dự án chợ dân sinhtheo quy định pháp luật. 
e) Thoát nước: Các dự án thoát nước; nạo vét kênh, mương; xử lý chống ngập 

úng tại các tuyến đường có mặt cắt từ 7,5m trở xuống;trừ các tuyến thoát nước chính 
của thành phố. 

g) Kho tàng: Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kho tàng, kho lưu trữ 
chuyên dụng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng của địa phương. 

h) Du lịch: Cơ sở hạ tầng nhằm phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm, 
địa bàn du lịch của địa phương được quy hoạch. 

i) Viễn thông: Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ các 
mục tiêu viễn thông nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xã hội và công ích 
thiết yếu thuộc huyện; xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan 
nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ 
tầng thương mại điện tử, giao dịch điện tử. 

k) Công nghệ thông tin: Hạ tầng thông tin số, kinh tế số, chuyển đổi số; hiện đại 
hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng, phát triển 
công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng 
chung; an toàn, an ninh mạng. 

l) Quy hoạch: Các nhiệm vụ quy hoạch thuộc huyện quản lý theo quy định của 
pháp luật. 

m) Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xãvà 
các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. 

11. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án phục 
vụ mục tiêu xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở, nhà công vụ, mua sắm trang thiết bị của 
các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, nhà nước thuộc huyện. 

12. Xã hội: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án liên quan đến hỗ trợ việc làm; 
xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ và trợ giúp xã hội khác tại 
địa phương. 

13. Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật: Hỗ trợ 
đầu tư cho các đối tượng, chính sách khác theo quyết định của Thành ủy, Hội đồng 
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nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc đối 
tượng đầu tư công chưa phân loại được vào 12 ngành, lĩnh vực nêu trên. 

Điều 5. Nguyên tắcphân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thành 
phố và định mức phân bổ vốn đầu tư phân cấp cho ngân sách huyện Hòa Vang 
giai đoạn 2021-2025 

1. Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách thành 
phố phân bổ cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025 

a) Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng 
chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 

b) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 
c) Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. 
d) Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Đầu tư công, 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 
14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị quyết số 973/NQ/2020/UBTVQHH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

2. Định mức phân bổ vốn đầu tư phân cấp cho ngân sách huyện Hòa Vang 
giai đoạn 2021-2025 

a) Vốn đầu tư phân cấp cho huyện Hòa Vang năm 2021: Được Hội đồng nhân 
dânthành phố thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 
về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 

b) Vốn đầu tư phân cấp cho huyện Hòa Vang các năm 2022-2025 được xem xét 
hàng năm, mức tăng không quá 10% so với kế hoạch vốn năm liền kề tùy thuộc vào 
khả năng cân đối của ngân sách, bắt đầu từ năm 2021 (năm gốc) đã được bố trí tại Nghị 
quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
vốn đầu tư công năm 2021. 

Điều 6. Các chương trình hỗ trợ huyện Hòa Vang từ nguồn vốn ngân sách 
thành phố giai đoạn 2021-2025 

Bên cạnh số vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố phân bổ cho ngân 
sách huyện Hòa Vang hàng năm trong giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ hỗ trợ thêm 
cho huyện từ nguồn ngân sách thành phố để triển khai các dự án thuộc các Chương 
trình hỗ trợ sau: 

a) Xem xét đầu tư cho các công trình có tác động liên vùng, khu vực có tổng 
mức đầu tư thuộc từ nhóm Ctrở lên. 

b) Vốnđối ứng của thành phố cho các công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân 
sách Trung ương. 
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c) Đầu tư các công trình thuộc chương trình Nông thôn mới: Ngân sách huyện 
Hòa Vang tự cân đối chi đối với chương trình Nông thôn mới từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất của huyện được phân cấp. Trong trường hợp ngân sách huyện Hòa Vang hụt thu, 
ngân sách thành phố sẽ thực hiện cấp bù đủ số vốn theo kế hoạch. 

d) Các công trình do giải tỏa. 
đ) Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ đầu tư từ ngân sách thành phố toàn bộ hoặc một 

phần (có đối ứng vốn huyện) đối với các công trình quy định tại Điều 4 Nghị quyết này 
có quy mô đầu tư trên 10 tỷ đồng. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công về phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành 
phố cho ngân sách cấp huyện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu, 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 khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

 
CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

Số:72/2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

  
NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng  
nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2022-2025 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4  

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

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;   
Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường 

vụ Thành uỷ Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hoà Vang đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; 
 Xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 
quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng 
cao trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-
HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây 

dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1.  Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội ở nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang nhằm thực hiện các mục tiêu 
của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
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2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân 
(sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn huyện Hòa Vang. 

3. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính 
sách theo Nghị quyết này. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 
1. Ngoài những chính sách hỗ trợ ban hành tại Nghị quyết này, các tổ chức, cá 

nhân vẫn được hỗ trợ các chính sách khác theo quy định hiện hành. Trường hợp tổ 
chức, cá nhân được hưởng nhiều mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ 
thì được lựa chọn áp dụng mức cao nhất. 

2. Kinh phí hỗ trợ để thực hiện các chính sách hỗ trợ tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 
Nghị quyết này được thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ sau đầu tư. 

Điều 4. Hỗ trợ kết cấu hạ tầng và môi trường nông thôn 
1. Đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng đường trục thôn, liên thôn, đường xóm, đường 

ngõ xóm và đường trục chính nội đồng 
a) Công tác đầu tư xây dựng 
- Đường trục thôn, liên thôn, liên xóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí 

theo dự toán được duyệt.  
- Đường xóm, đường ngõ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ vật tư theo định 

mức kinh tế kỹ thuật và 50% chi phí nhân công. 
- Đường trục chính nội đồng (kể cả các cầu, cống hộp) được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 100% chi phí dự toán được duyệt về vật tư theo định mức kinh tế kỹ 
thuật và nhân công.  

b) Công tác duy tu, bảo dưỡng: Hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng đường trục thôn, liên 
thôn, đường xóm, đường ngõ và đường trục chính nội đồng (kể cả các cầu, cống hộp) 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

2. Hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương do địa phương quản lý (kênh nội đồng) được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

3. Hỗ trợ đầu tư xây mới, nâng cấp trên lĩnh vực văn hóa, thể thao: Đầu tư xây mới, 
trùng tu, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao (bao gồm cả trang thiết bị) 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

4. Hỗ trợ đầu tư, sửa chữa điện chiếu sáng nông thôn (trừ các tuyến đường huyện, tỉnh) 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

5. Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trường học đạt chuẩn quốc gia 
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a) Đầu tư xây dựng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đảm 
bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán 
được duyệt. 

b) Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, vận hành thường xuyên trường 
mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

6. Hỗ trợ trên lĩnh vực môi trường 
a) Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước đảm bảo môi trường tại các 

chợ, khu dân cư, khu chăn nuôi tập trung, khu sản xuất tập trung, làng nghề được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

b) Hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường tại các kênh mương, rạch, hồ, ao, đầm, lòng 
sông được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

c) Hỗ trợ xây dựng tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo xanh - sạch - đẹp (xây dựng bồn 
hoa, cây xanh, thảm cỏ, pano, nước tưới, công chăm sóc) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

d) Đầu tư xây dựng tường rào, cây xanh tạo ranh giới hành lang tại các khu dân cư 
sát với nghĩa trang, nghĩa địa được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán 
được duyệt. 

đ) Đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ thu gom chất thải rắn sinh 
hoạt, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng 
các điểm tập kết, trung chuyển rác hợp vệ sinh, các chi phí liên quan đến khảo sát, phân 
tích mẫu, thu gom xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại trong nông 
nghiệp được ngân sách hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt. 

e) Hỗ trợ xây dựng và thực hiện mô hình phân loại tái chế, tái sử dụng chất thải phù 
hợp đặc thù khu vực nông thôn: Không quá 200 triệu đồng/thôn/mô hình. 

g) Hỗ trợ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội xây dựng nhà 
tắm, nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chí 3 sạch được ngân sách hỗ trợ 05 triệu đồng/hộ/công 
trình. 

h)  Hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo, xử lý môi trường trong chăn nuôi theo hướng an 
toàn dịch bệnh, mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ. 

7. Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, 
trong đó tập trung phát triển chợ nông thôn đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh 
thương mại, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% theo dự toán được duyệt. 

8.  Đầu tư, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị đài truyền thanh cấp xã, hệ thống loa 
đến các thôn và hệ thống kết nối công nghệ thông tin được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
100% dự toán được duyệt. 
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9. Phương thức hỗ trợ thực hiện 
a) Ngân sách các cấp hỗ trợ để tổ chức thực hiện 
- Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban 

Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (gọi tắt là Ban Quản lý xã) do Ủy ban nhân 
dân xã quyết định. Đối với các công trình không phù hợp với phân cấp quản lý theo 
quy định hiện hành, các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên 
môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì Ủy ban 
nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia 
của Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân huyện thực hiện bổ sung có mục tiêu cho 
ngân sách xã để thực hiện các công trình do xã điều hành. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp toàn bộ phần quyết toán chi phí mua vật tư 
(trong khoản mục chi phí xây dựng) từng dự án, công trình kèm theo tờ trình gửi Phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra. Căn cứ báo cáo thẩm tra của Phòng Tài chính - 
kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định phê duyệt quyết toán công trình 
hoàn thành. 

- Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang bổ sung có mục tiêu cho huyện để bổ sung 
có mục tiêu cho ngân sách xã; Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quy định cấp phát, 
thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước. 

b) Ngoài nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ, các khoản kinh phí còn lại được quy 
định tại điểm a, khoản 9, Điều này vận động Nhân dân đóng góp tự nguyện.   

c) Việc thực hiện cấp phát, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 5. Hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng làng nghề nông thôn 
1. Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống lúa trung, ngắn ngày có chất lượng 
a) Nội dung hỗ trợ 
Hộ gia đình, cá nhân đăng ký mua giống lúa xác nhận để sản xuất từ nguồn giống 

lúa tại các công ty giống (giống lúa trung ngắn ngày nằm trong cơ cấu giống do Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành) được ngân sách hỗ trợ phần chênh lệch 
giá giữa thóc giống và thóc thịt theo giá thị trường tại thời điểm mua. 

b) Trình tự thực hiện 
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất lúa hằng năm và trên cơ sở thông báo cơ cấu giống 

sản xuất theo vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã 
thông báo đến nhân dân đăng ký mua giống, tổng hợp danh sách, loại giống gửi về 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổng hợp và phối hợp với Phòng 
Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự toán để thực 
hiện hỗ trợ. 
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- Trên cơ sở chứng thư thẩm định giá của đơn vị có tư cách pháp nhân, giao Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng theo hình thức 
chào hàng cạnh tranh rút gọn để đảm bảo thời gian triển khai cung cấp giống kịp thời 
cho nhân dân sản xuất. 

- Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
nhận, cấp giống và thu tiền đối ứng của nhân dân để thanh toán cho đơn vị cung cấp. 

2. Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
a) Nội dung hỗ trợ 
 Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng (thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp) diện 

tích đất bỏ hoang, đất không sản xuất được do ảnh hưởng dự án, đất trồng lúa, màu hiệu 
quả thấp chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc trồng lúa kết 
hợp nuôi cá (diện tích tối thiểu từ 01 ha liền vùng trở lên). 

b) Mức hỗ trợ 
Hỗ trợ 100% chi phí cải tạo đồng ruộng, chi phí chuyển giao, hệ thống điện, hệ thống 

tưới, tiêu theo dự toán được duyệt, kinh phí mua giống; 50% kinh phí mua vật tư, phân 
bón/01 vụ đầu nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/ha. 

c) Trình tự thực hiện 
- Ủy ban nhân dân xã triển khai cho Nhân dân đăng ký, cam kết thực hiện, tổng 

hợp nhu cầu xây dựng phương án trình cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định, trình 
Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Trên cơ sở Quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã tiến hành triển khai 
thực hiện, mời các cơ quan chuyên môn cấp huyện nghiệm thu để có cơ sở thanh 
quyết toán. 

3. Hỗ trợ xây dựng vườn gia đình, vườn mẫu 
a) Điều kiện hỗ trợ 
Hộ gia đình, cá nhân có vườn nằm trong vùng quy hoạch ổn định lâu dài và có kế 

hoạch đăng ký xây dựng vườn phát triển kinh tế, vườn mẫu theo tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới do Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

b) Nội dung, mức hỗ trợ 
Hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế (quy mô từ 1.000 m2 

trở lên), được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% giá trị cây giống, nhưng tối đa không 
quá 10 triệu đồng/hộ. Đối với vườn mẫu (có quy mô từ 500 m2 trở lên), được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ 100% giá trị cây giống và vật tư để xây dựng vườn mẫu nhưng tối đa 
không quá 20 triệu đồng/hộ.  

c) Trình tự thực hiện 
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- Căn cứ kế hoạch hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện, xã có văn bản thông báo 
đến các thôn để phổ biến kế hoạch hỗ trợ phát triển vườn kinh tế, xây dựng vườn mẫu 
theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, xã.  

- Hộ gia đình làm đơn đăng ký số lượng, chủng loại cây giống, vật tư và cam kết 
thực hiện phát triển vườn kinh tế, xây dựng vườn mẫu (có xác nhận của Trưởng thôn) 
gửi Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp. 

- Ủy ban nhân dân xã tổng hợp danh sách và cam kết của hộ gửi về Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, phê duyệt và cấp 
tạm ứng 70% tổng kinh phí về cho Ủy ban nhân dân xã. 

- Căn cứ quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã thông báo cho các hộ gia đình 
được hỗ trợ để thực hiện. Ủy ban nhân dân xã trực tiếp mua cây giống và cấp phát cây 
cho hộ. Sau 30 ngày kể từ ngày cấp phát cây giống, Ủy ban nhân dân xã mời các ngành 
chuyên môn của huyện kiểm tra, nghiệm thu và quyết toán theo quy định. 

- Căn cứ kết quả nghiệm thu để quyết toán: Tỷ lệ cây sống, phát triển tốt đạt từ 
70% trở lên được thanh toán 100% kinh phí hỗ trợ; tỷ lệ cây sống dưới 70% thì được 
thanh toán hỗ trợ kinh phí số cây sống và hộ sẽ hoàn trả giá trị phần cây chết do lỗi 
thiếu trách nhiệm của hộ (trừ yếu tố thiên tai có biên bản xác nhận của các cơ quan liên 
quan). 

- Ủy ban nhân dân xã gửi hồ sơ nghiệm thu về Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện kiểm tra, phê duyệt quyết toán và cấp tiếp phần kinh phí còn lại cho 
Ủy ban nhân dân xã. 

4. Khuyến khích nâng cao an toàn thực phẩm nông sản 
a) Nội dung hỗ trợ 
Các tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt được ngân sách hỗ trợ:  
- Toàn bộ chi phí đào tạo thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế, chế 

biến sản phẩm an toàn; chi phí phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu sản phẩm và các chi 
phí đảm bảo chứng nhận cơ sở đủ điều kiện để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông 
sản an toàn. 

- Hỗ trợ thuê tư vấn đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình 
VietGAP và tương đương, được ngân sách hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt, 
nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/cơ sở/sản phẩm. Nội dung kinh phí thuê tổ chức 
chứng nhận phải phù hợp với các quy định hiện hành. 

b) Trình tự thực hiện 
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- Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký hỗ trợ (kèm theo dự toán kinh phí hỗ trợ), gửi 
đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Sau khi nhận đơn đăng ký, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hơp 
với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, phê duyệt dự toán, mức kinh phí hỗ 
trợ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp đơn. 

- Sau khi nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân tiến hành ký hợp đồng với Tổ 
chức chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định và triển khai 
thực hiện và gửi các hồ sơ liên quan về cơ quan chuyên môn để hỗ trợ kinh phí hoặc 
cơ quan chuyên môn cấp huyện trực tiếp ký hợp đồng để thực hiện việc hỗ trợ cho các 
tổ chức, cá nhân. 

5. Hỗ trợ xây dựng chuồng trại chuyển đổi hình thức chăn nuôi truyền thống sang 
chăn nuôi theo hữu cơ 

a) Định mức và nội dung hỗ trợ 
- Hỗ trợ 50% chi phí nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/mô hình để đầu tư 

xây dựng hạ tầng về chuồng trại chăn nuôi, xử lý chất thải, điện, nước, mua thiết bị, 
giống sản xuất. 

- Đối với mô hình sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, 
được hỗ trợ 01 lần để thuê tổ chức đánh giá, cấp nhận sản phẩm an toàn, được ngân 
sách hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được duyệt, nhưng tối đa không quá 100 triệu 
đồng/cơ sở/sản phẩm. Nội dung kinh phí thuê tổ chức chứng nhận phải phù hợp với 
các quy định hiện hành. 

b) Điều kiện hỗ trợ: Các cá nhân, tổ chức chăn nuôi phải nằm trong khu vực được 
phép chăn nuôi theo quy định của thành phố đồng thời được Ủy ban nhân dân huyện 
chấp thuận hỗ trợ . 

c) Trình tự thực hiện 
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi hình thức chăn nuôi truyền thống sang 

chăn nuôi theo hữu cơ có đơn (kèm theo phương án và dự toán thực hiện) gửi đến Ủy 
ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các cơ quan liên 
quan, Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Sau khi nhận quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện phương án 
theo nội dung dự toán được duyệt. Sau khi hoàn thành mô hình, tổ chức, cá nhân chủ động 
mời các thành phần liên quan nghiệm thu để có cơ sở hỗ trợ. 
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- Biên bản nghiệm thu là cơ sở giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, 
cá nhân. Nội dung biên bản nghiệm thu phải xác định cụ thể khối lượng, giá trị từng 
hạng mục theo dự toán phê duyệt và kinh phí hỗ trợ của nhà nước. 

- Hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ (Hợp đồng, thanh lý, các hoá đơn chứng từ, 
giấy chuyển tiền và các hồ sơ liên quan đến các nội dung hạng mục đầu tư).  

6. Hỗ trợ khôi phục và phát triển làng nghề, nghề truyền thống 
a) Định mức và nội dung hỗ trợ 
- Các cơ sở sản xuất trong làng nghề, nghề truyền thống thuê đất xây dựng mới 

cơ sở tại các khu quy hoạch tập trung (theo quy hoạch tại huyện, xã) được hỗ trợ 50% 
kinh phí xây dựng nhà xưởng nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/cơ sở. 

- Các cơ sở sản xuất trong làng nghề, nghề truyền thống đầu tư dây chuyền sản 
xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường được hỗ trợ 50% kinh phí, nhưng tối đa không 
quá 100 triệu đồng/cơ sở. 

- Các tổ chức, cá nhân xây dựng mới nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề, 
nghề truyền thống tối thiểu 30 m2 được hỗ trợ với mức 02 triệu đồng/m2 nhưng tối đa 
không quá 100 triệu đồng/nhà. 

b) Trình tự thực hiện 
- Các cơ sở sản xuất trong làng nghề, nghề truyền thống có nhu cầu hỗ trợ có đơn đề 

nghị (kèm theo phương án và dự toán thực hiện) gửi đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban 
nhân dân xã tổng hợp gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các cơ quan liên 
quan, Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Sau khi nhận quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện phương án 
theo nội dung dự toán được duyệt. Sau khi hoàn thành mô hình tổ chức, cá nhân chủ động 
mời các thành phần liên quan nghiệm thu để có cơ sở hỗ trợ. 

- Biên bản nghiệm thu là cơ sở giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, 
cá nhân. Nội dung biên bản nghiệm thu phải xác định cụ thể khối lượng, giá trị từng 
hạng mục theo dự toán phê duyệt và kinh phí hỗ trợ của nhà nước. 

- Hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ (Hợp đồng, thanh lý, các hoá đơn chứng từ, 
giấy chuyển tiền và các hồ sơ liên quan đến các nội dung hạng mục đầu tư). 

Điều 6. Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 
1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 
a) Nội dung hỗ trợ 
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Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế 
biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang 
lại lợi ích cho cộng đồng thành viên. 

b) Mức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% theo dự toán kinh phí được 
duyệt, mức hỗ trợ tối đa không quá 1.000 triệu đồng/phương án. 

c) Trình tự thực hiện 
Các hợp tác xã có nhu cầu hỗ trợ có tờ trình gửi đến Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng 
Tài chính và Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã làm việc với các hợp tác xã để xác định 
nhu cầu, xây dựng phương án thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và 
bố trí kinh phí thực hiện. 

d) Phương thức hỗ trợ đầu tư 
Nhà nước hỗ trợ cho hợp tác xã thông qua cơ quan chuyên môn, địa phương xây 

dựng, mua sắm, bàn giao cho hợp tác xã; trường hợp hợp tác xã có đủ năng lực, cấp có 
thẩm quyền xem xét giao cho hợp tác xã tự thực hiện dự án, mua sắm với tổng mức 
vốn dưới 500 triệu đồng. 

đ) Cơ chế quản lý sau đầu tư  
Tài sản do Nhà nước hỗ trợ là tài sản không chia của hợp tác xã. Hợp tác xã tự 

trang trải chi phí vận hành, bảo dưỡng công trình sau khi công trình đưa vào sử dụng; 
khi hợp tác xã giải thể thì phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản hỗ trợ của Nhà 
nước được chuyển cho chính quyền địa phương nơi hợp tác xã đăng ký, thành lập, quản 
lý. 

2. Hỗ trợ đầu tư cơ giới hoá phục vụ sản xuất, bảo quản chế biến các sản phẩm 
nông nghiệp 

a) Nội dung hỗ trợ 
Hợp tác xã mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp được ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị thiết bị nhưng không quá 300 triệu đồng/thiết bị. 
b) Trình tự và phương thức hỗ trợ  
Hợp tác xã có nhu cầu mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất có đơn (kèm 

phương án và kinh phí đề nghị hỗ trực thực hiện) gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và trình 
Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Sau khi có thông báo chấp thuận hỗ trợ, hợp tác xã 
tiến hành thuê đơn vị thẩm định giá và thực hiện ký hợp đồng mua sắm, tổ chức nghiệm 
thu, gửi hồ sơ đến Phòng chuyên môn cấp huyện để nhận kinh phí hỗ trợ. 

c) Cơ chế quản lý sau hỗ trợ  
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Hỗ trợ của Nhà nước là tài sản không chia của hợp tác xã. Hợp tác xã tự trang trải 
chi phí cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị khi đưa vào sử dụng; khi hợp tác xã 
giải thể thì phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản hỗ trợ của Nhà nước thành lập 
hội đồng đánh giá và thanh lý theo quy định. Kinh phí sau khi thanh lý nộp vào ngân sách 
nhà nước cấp huyện. 

3. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã 
a) Nội dung hỗ trợ  
Hỗ trợ lương cho lao động trẻ tốt nghiệp đại học, sau đại học về làm việc tại hợp tác 

xã trong lĩnh vực nông nghiệp; mức hỗ trợ lương hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối 
thiểu vùng, tối đa 36 tháng/người, tối đa 02 người/hợp tác xã. Ngoài ra, hỗ trợ công tác 
phí mỗi tháng 500.000 đồng/người/tháng và hỗ trợ chi phí tham gia các khoá đào tạo, bồi 
dưỡng (nếu có) theo quy định. 

b) Điều kiện hỗ trợ 
Hợp tác xã có nhu cầu tuyển dụng lao động (kỹ sư nông nghiệp, những người có kiến 

thức, chuyên môn phù hợp với hoạt động nông nghiệp và địa bàn nông thôn) được Ủy ban 
nhân dân huyện chấp thuận hỗ trợ. 

c) Trình tự thực hiện 
- Hợp tác xã có tờ trình đề nghị, phương án tuyển dụng và sử dụng lao động, 

phương án sản xuất kinh doanh gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Tài chính và 
Kế hoạch huyện, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân xã nơi hợp tác xã hoạt động kiểm 
tra, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và thông báo đến hợp tác xã 
được hỗ trợ.  

- Hợp tác xã tự chủ và tự quyết định tuyển dụng cán bộ (ký hợp đồng lao động 
với người được tuyển dụng, người lao động có cam kết công tác lâu dài tại hợp tác xã) 
thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ luật Lao động. Các khoản phải trích nộp 
theo quy định của pháp luật hiện hành do tổ chức kinh tế tập thể và người lao động chi 
trả theo quy định. 

- Sau khi nhận đủ hồ sơ của hợp tác xã gửi đến, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ. 

- Cơ chế hỗ trợ: Mỗi năm sẽ cấp kinh phí 01 lần thông qua tài khoản của hợp tác 
xã. 

4. Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước 
a) Đối tượng hỗ trợ: Các hợp tác xã trên địa bàn huyện Hoà Vang. 
b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong 

nước nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/hợp tác xã/lần, tối đa 02 lần/hợp tác xã/năm. 
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c) Trình tự thực hiện  
Hợp tác xã đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm trong nước có đơn đề nghị gửi đến 

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện để tham mưu hỗ trợ kinh phí. 
5. Chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng/nâng cấp điểm bán hàng, thuê địa điểm và 

vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm. 
a) Đối tượng hỗ trợ: Các hợp tác xã trên địa bàn huyện. 
b) Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 
Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng/nâng cấp điểm bán hàng nhưng tối đa không quá 

100 triệu đồng/điểm; 70% chi phí thuê mặt bằng thực tế nhưng tối đa không quá 05 triệu 
đồng/tháng cho mỗi hợp tác xã thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản 
phẩm trong thành phố; hỗ trợ 70% chi phí thuê mặt bằng thực tế nhưng tối đa không quá 
10 triệu đồng/tháng cho mỗi hợp tác xã thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, 
bán sản phẩm ngoài thành phố cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Thời gian hỗ trợ tối 
đa cho mỗi hợp tác xã là 02 năm. 

c) Trình tự thực hiện 
- Hợp tác xã có nhu cầu hỗ trợ có đơn đề nghị (kèm theo phương án và dự toán thực 

hiện) gửi đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp gửi về Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các cơ quan liên 
quan, Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Sau khi nhận quyết định phê duyệt triển khai thực hiện phương án theo nội dung 
dự toán được duyệt. Sau khi hoàn thành mô hình tổ chức, cá nhân chủ động mời các 
thành phần liên quan nghiệm thu để có cơ sở hỗ trợ. 

- Biên bản nghiệm thu là cơ sở giải ngân, thanh toán kinh phí hỗ trợ. Nội dung 
biên bản nghiệm thu phải xác định cụ thể khối lượng, giá trị từng hạng mục theo dự 
toán phê duyệt và kinh phí hỗ trợ của nhà nước. 

- Hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ (Hợp đồng, thanh lý, các hoá đơn chứng từ, 
giấy chuyển tiền và các hồ sơ liên quan đến các nội dung hạng mục đầu tư). 

Điều 7. Hỗ trợ cụ thể cho các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Hỗ trợ cho các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021-2025 

a) Tặng Bảng công nhận và hỗ trợ kinh phí bằng tiền mặt: 100 triệu đồng/xã. 
b) Tặng công trình trị giá 1.000 triệu đồng/xã. 
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2. Hỗ trợ cho các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai 
đoạn 2021-2025 

a) Tặng Bảng công nhận và hỗ trợ kinh phí bằng tiền mặt: 200 triệu đồng/xã. 
b) Tặng công trình trị giá 1.500 triệu đồng/xã. 
Điều 8. Kinh phí thực hiện 
1. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội 

dung, nhiệm vụ để thực hiện bảo đảm không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi, 
đối tượng; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Nguồn kinh phí thực 
hiện gồm: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các khoản đóng góp của 
nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2. Nguồn ngân sách nhà nước: Sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thành 
phố phân cấp cho ngân sách huyện Hòa Vang theo quy định và từ nguồn ngân sách 
thành phố hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới theo khả năng cân đối ngân sách 
thành phố và phù hợp với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nguồn xã hội 
hóa và các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Phương thức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố 
1. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội 

dung, nhiệm vụ để thực hiện bảo đảm không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi, 
đối tượng; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Nguồn kinh phí thực 
hiện gồm: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các khoản đóng góp của 
nhân dân theo quy định của pháp luật. Trong đó: 

a) Đối với kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản: Sử dụng từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất thành phố phân cấp cho ngân sách huyện theo quy định. Trường hợp nguồn 
thu tiền sử dụng đất không đảm bảo, căn cứ khả năng cân đối ngân sách thành phố bổ 
sung có mục tiêu cho ngân sách huyện.  

b) Đối với kinh phí chi thường xuyên (chi sự nghiệp) thành phố bổ sung có mục 
tiêu cho ngân sách huyện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách thành phố. 

2. Đối với nguồn ngân sách thành phố cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các sở, ngành hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại 
Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán hàng năm cho các sở từ nguồn 
kinh phí sự nghiệp của thành phố. 

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

chính sách của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.  
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2. Thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về 
trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát và 
định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách với Hội đồng nhân dân thành phố. 

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

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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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: 73 /2021/NQ-HĐND 
 

Đà Nẵng, ngày  17 tháng 12 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 
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 quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019; 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

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

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

Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 
của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử 

dụng và thụ hưởng nguồn ngân sách nhà nước triển khai thực hiện Chương trình mục 
tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025. 
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Điều 3. Chi hỗ trợ người thực hiện tư vấn, nói chuyện chuyên đề hướng dẫn 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho người 
bệnh; hỗ trợ hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ thực hiện tư vấn về nội dung phòng, điều 
trị, chăm sóc cho người bệnh: 

1. Chi hỗ trợ người thực hiện tư vấn: Theo mức chi hỗ trợ cho giảng viên, báo 
cáo viên được quy định tại các văn bản hiện hành. 

2. Trường hợp tư vấn thường xuyên hàng tháng tại cơ sở xét nghiệm HIV, cơ sở 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế: Hỗ trợ người thực hiện 
tư vấn: 100.000 đồng/người tư vấn/buổi tư vấn, tối đa 500.000 đồng/người tư 
vấn/tháng. Số lượng người tư vấn do người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế, dân 
số quyết định. 
 3. Trường hợp đi tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng: Ngoài chế độ công tác phí 
theo quy định hiện hành, được hỗ trợ theo đối tượng tư vấn với mức 15.000 đồng/người 
được tư vấn/lần tư vấn, tối đa 300.000 đồng/người tư vấn/tháng. 
 Điều 4. Chi hỗ trợ các trung tâm y tế quận, huyện; trạm y tế xã, phường và các 
cơ sở y tế được giao nhiệm xây dựng, triển khai mô hình quản lý, phát hiện và ghi nhận 
bệnh nhân các bệnh không lây nhiễm (gồm bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tai biến 
mạch não/đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen 
phế quản, sức khỏe tâm thần) theo quy định của Bộ Y tế: Mức hỗ trợ 200.000 
đồng/bệnh/cơ sở y tế/tháng để thực hiện các nội dung sau: 
 - Lập phiếu đánh giá nguy cơ bệnh, lập phiếu ghi nhận, lập bảng phỏng vấn bệnh 
nhân (nếu có). 
 - Lập hồ sơ bệnh án hoặc sổ theo dõi định kỳ bệnh nhân theo yêu cầu của Chương 
trình. 
 - Tư vấn phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, bao gồm cả hướng dẫn về 
tuân thủ điều trị và tư vấn chăm sóc sức khỏe. 

Điều 5. Chi hỗ trợ khám sàng lọc, phát hiện, quản lý sàng lọc, tham gia chiến 
dịch và khám lưu động tại cộng đồng; khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y. Nội 
dung và mức chi bao gồm: 

1. Chi phí xét nghiệm, thủ thuật lấy bệnh phẩm sinh thiết, làm tiêu bản mô bệnh 
học và các dịch vụ kỹ thuật y tế khác theo chuyên môn y tế (nếu có). Mức chi thực hiện 
theo giá dịch vụ y tế của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở y tế công lập 
hiện hành. 

2. Chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác khám sàng lọc ngoài 
chế độ công tác phí hiện hành: 
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a) Chi hỗ trợ người lấy mẫu bệnh phẩm, vật phẩm và mẫu máu trong các đợt 
khám sàng lọc: 7.000 đồng/mẫu.  

b) Người trực tiếp khám, xét nghiệm (bao gồm bác sỹ, y sỹ, y tá, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm) với mức hỗ trợ 90.000 đồng/người/ngày.  

c) Đối tượng khác trực tiếp phục vụ công tác khám sàng lọc: Mức hỗ trợ 40.000 
đồng/người/ngày. 

Người tham gia khám sàng lọc chỉ được hưởng 01 mức hỗ trợ theo quy định tại 
Khoản này. 

Điều 6. Chi hỗ trợ giám sát dịch tễ học, giám sát các bệnh tật, giám sát dinh 
dưỡng, giám sát sức khỏe sinh sản, giám sát mất cân bằng giới tính khi sinh, giám sát 
bệnh, tật bẩm sinh, giám sát điều kiện, vệ sinh trường học thuộc phạm vi của các Dự 
án: Cán bộ y tế, dân số tham gia giám sát được hỗ trợ mức 40.000 đồng/người/ngày 
đi giám sát ngoài chế độ công tác phí quy định tại văn bản hiện hành. 

Điều 7. Chi hỗ trợ cộng tác viên dân số - y tế tại xã, phường: Mức hỗ trợ 500.000 
đồng/người/tháng (Trong đó: hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ về dân số - y tế là 
400.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là 
100.000 đồng/người/tháng). 

Điều 8. Mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống phong 
1. Chi mua, sản xuất vật dụng đặc thù để trang cấp cho bệnh nhân phong theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mức chi theo hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế trực tiếp cấp phát thuốc và theo dõi bệnh nhân 
phong đa hoá trị liệu tại nhà, ngoài chế độ công tác phí hiện hành. Mức hỗ trợ như 
sau: 

a) Đối với bệnh nhân nhóm ít vi khuẩn, điều trị đủ liều từ 6-9 tháng: 200.000 
đồng/bệnh nhân/đợt điều trị đủ liều. 

b) Đối với bệnh nhân nhóm nhiều vi khuẩn, điều trị đủ liều từ 12-18 tháng: 
400.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị đủ liều. 

3. Chi hỗ trợ cho người phát hiện bệnh nhân phong mới và đưa được họ đến cơ 
sở y tế khám chẩn đoán: mức chi 200.000 đồng/bệnh nhân. 

Điều 9. Mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống lao 
1. Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế làm công tác khám, phát hiện nguồn lây chính (lao 

phổi AFB) tại cộng đồng: Mức hỗ trợ: 30.000 đồng/bệnh nhân lao AFB. 
2. Chi hỗ trợ cán bộ y tế xã, phường trực tiếp khám và đưa bệnh nhân lao tới tổ 

chống lao tuyến quận, huyện: mức hỗ trợ 30.000 đồng/phường, xã/tháng. 
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3. Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế trực tiếp cấp phát thuốc, kiểm tra, giám sát  bệnh 
nhân lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩn điều trị đủ thời gian tại cộng đồng theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế: 

a) Hỗ trợ mức 120.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị 6-8 tháng.  
b) Hỗ trợ mức 100.000 đồng/bệnh nhân lao tiềm ẩn/đợt điều trị.  
c) Hỗ trợ mức 150.000 đồng/bệnh nhân lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 9 tháng 

hoặc 300.000 đồng/bệnh nhân lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 20 tháng. 
Điều 10. Mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống sốt rét 

  1. Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện các xét nghiệm phát hiện bệnh sốt rét tại gia đình: 
   a) Xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh: 5.000 đồng/mẫu. 

b) Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt rét (từ khâu lấy máu, vận chuyển đến 
bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu. 

c) Xét nghiệm PCR, giải trình tự gen: 30.000 đồng/mẫu. 
2. Chi hỗ trợ cán bộ tại điểm kính hiển vi: 150.000 đồng/điểm kính hiển vi/tháng. 
3. Chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm: 130.000 đồng/người/đêm. 
4. Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hoá chất diệt muỗi: mức hỗ trợ 225.000 

đồng/người/ngày. 
Điều 11. Mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống xuất huyết 

    1. Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện các xét nghiệm phát hiện bệnh sốt xuất huyết tại 
gia đình: 
   a) Xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh: 5.000 đồng/mẫu; 

b) Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết (từ khâu lấy máu, vận 
chuyển đến bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu;  

2. Hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi, người trực tiếp thực hiện 
các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các 
đợt tổ chức chiến dịch như sau:  

a) Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi: mức hỗ trợ 225.000 
đồng/người/ngày. 

b) Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, 
diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch (không kể 
thành viên của hộ gia đình): 3.000 đồng/hộ/lần, mức hỗ trợ một ngày tối đa không quá 
150.000 đồng/người/ngày. 

 
Điều 12. Mức chi đặc thù hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần 
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1. Chi phát hiện, quản lý và điều trị sớm cho bệnh nhân tâm thần: Chi hỗ trợ cho 
cán bộ y tế làm bảng hỏi Beck hoặc đánh giá trầm cảm khác theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế: 15.000 đồng/bảng hỏi. 

2. Hỗ trợ cho cán bộ y tế tuyến xã được phân công cấp thuốc định kỳ cho bệnh 
nhân tâm thần tại gia đình: mức hỗ trợ 150.000 đồng/xã/tháng. 

Điều 13. Mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và 
phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt 

1. Chi hỗ trợ cán bộ y tế trong đợt khám sàng lọc, chiến dịch. 
a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện quy trình lấy máu tĩnh mạch và ly tâm mẫu 

máu lấy huyết thanh xét nghiệm: 20.000 đồng/mẫu. 
b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện quá trình làm nghiệm pháp tăng đường máu, 

mức chi: 5.000 đồng/mẫu. 
c) Chi hỗ trợ xét nghiệm nhanh mẫu muối Iốt 2.000 đồng/mẫu. 
d) Chi hỗ trợ khám siêu âm tuyến giáp trong điều tra, đánh giá, khảo sát 

10.000đ/người được khám. 
2. Chi nước uống và đường glucose cho đối tượng làm nghiệm pháp tăng đường 

máu: 10.000 đồng/người. 
Điều 14. Mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính và hen phế quản 
Chi hỗ trợ cán bộ y tế cơ sở hướng dẫn tập, phục hồi chức năng một lần cho bệnh 

nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại cộng đồng: Mức hỗ trợ là 
15.000 đồng/bệnh nhân hoặc 100.000 đồng/cán bộ y tế/ngày trong trường hợp hướng 
dẫn ít nhất từ 7 bệnh nhân trở lên tại cùng một địa điểm. 

Điều 15. Mức chi đặc thù hoạt động tiêm chủng mở rộng 
1. Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy định 

của Chương trình: Mức hỗ trợ 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm đủ liều (tương đương 
1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin). 

2. Chi hỗ trợ cán bộ y tế tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh cho trẻ trong 24 
giờ đầu sau sinh tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế; tiêm một trong các loại vắc xin: viêm 
não Nhật Bản B, sởi - rubella, DPT4 cho trẻ 18 tháng tuổi; cho trẻ tiêm/uống vắc xin 
trong các chiến dịch tiêm chủng bổ sung: Mức hỗ trợ 2.000 đồng/trẻ/liều (lần tiêm). 

3. Chi hỗ trợ cán bộ tiêm đủ liều vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai và phụ nữ 
tuổi sinh đẻ: Mức hỗ trợ 2.000 đồng/người được tiêm đủ liều. 

 
Điều 16. Mức chi đặc thù cho hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
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1. Chi hỗ trợ thực hiện chính sách triệt sản: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội; người dân sinh từ 3 con (còn sống) trở lên và có hộ khẩu 
thường trú tại thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ với mức 1.000.000 đồng/người tự 
nguyện triệt sản. 

2. Chi hỗ trợ thực hiện đặt dụng cụ tử cung: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội; người dân sinh từ 2 con trở lên và có hộ khẩu thường trú tại 
thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ với mức 50.000 đồng/người tự nguyện thực hiện đặt 
dụng cụ tử cung. 

3. Cấp miễn phí phương tiện tránh thai cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội. 

4. Chi thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, xử lý tai biến theo chuyên môn 
y tế đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này. Mức chi 
theo giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở 
khám chữa bệnh công lập hiện hành. 

5. Hỗ trợ chi phí thực hiện dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho 
người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sống tại các 
vùng có nguy cơ cao, vùng nhiễm chất độc đioxin có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng 
và chưa có thẻ bảo hiểm y tế: Chi khám, siêu âm, xét nghiệm cần thiết để sàng lọc, 
chẩn đoán trước sinh và sơ sinh theo quy trình chuyên môn y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định: Mức chi thực hiện theo giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện hành (chi phí này 
đã bao gồm lấy mẫu máu mao mạch, mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh, mẫu máu ngón tay 
bà mẹ trong sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh). 

6. Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tiền hôn nhân theo chuyên môn y tế do Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người 
dân sống tại các vùng có nguy cơ cao, vùng nhiễm chất độc đioxin có hộ khẩu thường trú 
tại Đà Nẵng. Mức chi thực hiện theo giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ quan có thẩm 
quyền quy định đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập hiện hành. 

7. Chi cập nhật thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình của hộ gia đình vào 
Sổ ghi chép ban đầu về dân số - kế hoạch hóa gia đình của cộng tác viên: 5.000 
đồng/phiếu thu tin của ít nhất 5 hộ gia đình đã có thông tin tại Sổ ghi chép hoặc của 
một hộ gia đình mới. 

8. Hoạt động kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển: 
a) Chi kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra yếu tố nguy cơ cao, xét nghiệm kiểm tra yếu 

tố Rh (Rhesus), vi rút viêm gan B và các yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến sự mang 
thai, sự phát triển và chất lượng bào thai cho những cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn thuộc 
hộ gia đình nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 
thường trú tại Đà Nẵng có nguy cơ sinh con dị tật cao. Mức chi thực hiện theo giá dịch 
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vụ khám chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám chữa bệnh 
công lập hiện hành. 

b) Chi khám, kiểm tra sức khoẻ cho các bà mẹ đang mang thai có nguy cơ cao ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự phát triển bình thường của bào thai tại các phường ven biển: Mức 
chi thực hiện theo giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền quy định đối 
với cơ sở khám chữa bệnh công lập hiện hành. 

Điều 17. Mức chi đặc thù hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết 
tật tại cộng đồng  

Chi hỗ trợ người khuyết tật thuộc hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số, trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi (sau đây gọi chung là người khuyết tật) và có hộ khẩu 
thường trú tại thành phố Đà Nẵng tham gia mô hình phục hồi chức năng gồm:  

1. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật - chỉnh hình (nếu có) trong trường hợp người khuyết 
tật không được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện 
hành của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập. 

2. Hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình (nếu có): mức hỗ trợ tối đa 650.000 đồng/bệnh 
nhân. 

3. Hỗ trợ dụng cụ tập phục hồi chức năng phù hợp với người khuyết tật: mức hỗ 
trợ tối đa 1.300.000 đồng/bệnh nhân. 

Điều 18. Mức chi đặc thù hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 
1. Chi hỗ trợ mua nguyên vật liệu cho hoạt động thực hành dinh dưỡng, kỹ thuật 

chế biến thức ăn cho bà mẹ đang mang thai, người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 
dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì: 6.000 đồng/người. 

2. Chi mua, vận chuyển các sản phẩm dinh dưỡng cấp miễn phí cho phụ nữ mang 
thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, vùng cần được hỗ trợ khẩn cấp về dinh 
dưỡng. Việc mua sắm, vận chuyển theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và theo theo quy 
định của pháp luật về đấu thầu. 

3. Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống vitamin A 
tại cộng đồng: 2.000 đồng/trẻ/liều (lần uống). 

Điều 19. Mức chi đặc thù hoat động phòng, chống HIV/AIDS 
1. Hỗ trợ chi phí xét nghiệm HIV, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục 

(STI) phục vụ các hoạt động chuyên môn của Chương trình trong các đợt giám sát dịch 
tễ học HIV/AIDS, giám sát các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (gồm giám 
sát trọng điểm, giám sát phát hiện, giám sát trọng điểm lồng ghép giám sát hành vi và 
các chỉ số sinh học) của các đối tượng bắt buộc phải xét nghiệm HIV theo quy định 
của pháp luật; hỗ trợ chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tự nguyện xét 
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nghiệm HIV, trẻ em dưới 18 tháng tuổi sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV/AIDS. Mức 
chi áp dụng theo giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ khám và điều trị HIV/AIDS 
và dự phòng lây truyền HIV do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cơ sở khám 
chữa bệnh, cơ sở điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV công lập. 

2. Chi hỗ trợ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng đã được cấp thẻ: mức hỗ trợ 
500.000 đồng/người/tháng. Nhân viên tiếp cận cộng đồng đưa được đối tượng nguy cơ 
cao đi xét nghiệm có kết quả dương tính hoặc điều trị thuốc kháng HIV thì được hỗ trợ 
thêm 200.000 đồng/đối tượng, nhưng không quá 600.000 đồng/tháng. Trường hợp 
nhân viên tiếp cận cộng đồng đã được hưởng chế độ thù lao từ các nguồn kinh phí khác 
thì không được hưởng mức hỗ trợ này và ngược lại. 

3. Chi hỗ trợ sinh hoạt nhóm tuyên truyền viên đồng đẳng hàng tháng: Hỗ trợ 
sinh hoạt hàng tháng: 10.000 đồng/thành viên/tháng, nhưng tối đa 1.200.000 
đồng/nhóm/năm; hỗ trợ tài liệu, phương tiện truyền thông, phương tiện bảo hộ lao động 
thu gom vật dụng can thiệp, đồng phục cho hoạt động của nhóm tuyên truyền viên đồng 
đẳng theo theo hợp đồng, hoá đơn chứng từ và quy định của pháp luật về đấu thầu. 

4. Chi thăm hỏi khi thành viên trong nhóm tuyên truyền viên đồng đẳng bị ốm 
đau: 100.000 đồng/lần, tối đa 3 lần/năm. 

5. Hỗ trợ chi phí điều trị HIV/AIDS cho người bị nhiễm HIV do tai nạn nghề 
nghiệp, rủi ro của kỹ thuật y tế, người dân có nguy cơ rủi ro lây nhiễm HIV khi tham 
gia cứu nạn, phòng tội phạm, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người 
dân tộc thiểu số (trừ đối tượng đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí 
khám chữa bệnh từ nguồn Quỹ bảo hiểm y tế hoặc được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí 
khác): Chi phí thực hiện các xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế phục vụ công tác 
điều trị. Mức chi áp dụng theo giá xét nghiệm, giá dịch vụ khám và điều trị HIV/AIDS 
do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở điều trị 
HIV/AIDS công lập. 

Điều 20. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn 

vốn hợp pháp khác theo quy định, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng 
năm cho Sở Y tế. Sở Y tế tổ chức thực hiện và thanh quyết toán đảm bảo theo đúng 
quy định hiện hành. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
 
Điều 22. Tổ chức thực hiện 



149 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định pháp luật. Trong trường hợp Trung ương ban hành Chương trình mục tiêu Y 
tế - Dân số giai đoạn mới và hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 
trình, Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu, 
trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh Nghị quyết phù hợp với quy định. 

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

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

 
Số:  74 /2021/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc đặt, đổi tên một số đường  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021; Công văn số 
8403/UBND-SVHTT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc thông qua Đề án đặt, đổi tên đường trên thành phố Đà Nẵng năm 2021; Báo cáo 
thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Đặt tên cho một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 
1. Quận Cẩm Lệ: 03 đường (kèm theo Phụ lục 01). 
2. Quận Liên Chiểu: 08 đường (kèm theo Phụ lục 02). 
3. Quận Ngũ Hành Sơn: 31 đường (kèm theo Phụ lục 03). 
4. Quận Sơn Trà: 04 đường (kèm theo Phụ lục 04). 
5. Quận Thanh Khê: 05 đường (kèm theo Phụ lục 05). 
6. Huyện Hòa Vang: 34 đường (kèm theo Phụ lục 06). 
Điều 2. Đổi tên một số đường trên địa bàn quận Liên Chiểu được quy định tại 

Mục IV Phụ lục 03 kèm theo Nghị quyết số 193/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 
năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đặt, đổi tên một số đường 
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và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 (kèm theo Phụ lục 
07).  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

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

tại Điều 1 và điều chỉnh, đổi biển tên đường tại Điều 2 theo quy định.  
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục 01 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ  

(Kèm theo Nghị quyết số 74 /2021/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 12 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

I. KHU DÂN CƯ SỐ 6 NGUYỄN TRI PHƯƠNG MỞ RỘNG, PHƯỜNG 
KHUÊ TRUNG: 01 đường. 

Đoạn đường từ đường Đỗ Thúc Tịnh đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, chiều 
dài 50m, đặt tên là Bình Hòa 16. 

II. KHU DÂN CƯ PHƯỚC TƯỜNG, PHƯỜNG HÒA PHÁT: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Phước Tường 5 đến giáp đường Lê Trọng Tấn, chiều dài 

310m, đặt tên là Phước Tường 16. 
III. KIỆT 185 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG HÒA PHÁT: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Lê Trọng Tấn đến giáp Tường rào Kho K55, chiều dài 

650m, đặt tên là Trinh Đường. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

Phụ lục 02 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU 
(Kèm theo Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 12 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
  
I. VIỆT 50M ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI &KDC PHÍA 

NAM ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM, QUẬN 
LIÊN CHIỂU: 07 đường 

1. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công đến giáp đường 5,5m đang thi 
công, chiều dài 860m, đặt tên là Trương Công Huấn. 

2. Đoạn đường từ đường Bắc Thượng 1 đến giáp đường Quy hoạch 5,5m,  chiều 
dài 1.140m, đặt tên là Đào Ngọc Chua. 

3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Tất Thành đến giáp đường Trương Công Huấn, 
chiều dài 170m, đặt tên là Bắc Thượng 1. 

4. Đoạn đường từ đường Bắc Thượng 1 đến giáp đường  Bắc Thượng 3, chiều 
dài 140m, đặt tên là Bắc Thượng 2. 

5. Đoạn đường từ đường Đào Ngọc Chua đến giáp đường Trương Công Huấn, 
chiều dài 105m, đặt tên là Bắc Thượng 3. 

6. Đoạn đường từ đường Đào Ngọc Chua đến giáp đường Trương Công Huấn, 
chiều dài 105m, đặt tên là Bắc Thượng 4. 

7. Đoạn đường từ đường Bắc Thượng 4 đến giáp đường 10,5m đang thi công, 
chiều dài 390m, đặt tên là Bắc Thượng 5. 

II. KHU DÂN CƯ PHÍA NAM TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN LIÊN 
CHIỂU: 01 đường 

Đoạn đường có điểm đầu là đường 7,5m đang thi công, điểm cuối là đường 
Nguyễn Sinh Sắc, chiều dài 125m, đặt tiếp tên Lê Doãn Nhạ. 
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Phụ lục 03 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

(Kèm theo Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 12 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

  
I. KHU TÁI ĐỊNH CƯ BÁ TÙNG MỞ RỘNG, PHƯỜNG HÒA QUÝ: 22 

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

chiều dài 650m, đặt tên là Lê Trọng Thứ. 
2. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường quy hoạch 15m, 

chiều dài 705m, đặt tên là Hoàng Hối Khanh. 
3. Đoạn đường từ đường Lê Trọng Thứ đến giáp đường Nguyễn Quý Cảnh, chiều 

dài 820m, đặt tên là Lê Thì Hiến. 
4. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường quy hoạch 15m, 

chiều dài 760m, đặt tên là Trần Minh Thiệt. 
5. Đoạn đường từ đường Hoàng Hối Khanh đến giáp đường Nguyễn Quý Cảnh, 

chiều dài 770m, đặt tên là Trương Minh Hùng. 
6. Đoạn đường từ đường quy hoạch 15m đến giáp đường 7,5m đang thi công, 

chiều dài 780m, đặt tên là Nguyễn Quý Cảnh. 
7. Đoạn đường từ đường Lê Thì Hiến đến giáp đường Ban Ban 3, chiều dài 

110m, đặt tên là Ban Ban 1. 
8. Đoạn đường từ đường Lê Thì Hiến đến giáp đường Ban Ban 3, chiều dài 

130m, đặt tên là Ban Ban 2. 
9. Đoạn đường từ đường Lê Trọng Thứ đến giáp đường Hoàng Hối Khanh, chiều 

dài 165m, đặt tên là Ban Ban 3. 
10. Đoạn đường từ đường Hoàng Hối Khanh đến giáp đường Lê Thì Hiến, chiều 

dài 115m, đặt tên là Ban Ban 4. 
11. Đoạn đường từ đường Trương Minh Hùng đến giáp đường Nguyễn Quý 

Cảnh, chiều dài 470m, đặt tên là Ban Ban 5. 
12. Đoạn đường từ đường Ban Ban 5 đến giáp đường Trương Minh Hùng, chiều 

dài 135m, đặt tên là Ban Ban 6. 
13. Đoạn đường từ đường Ban Ban 5 đến giáp đường Trương Minh Hùng, chiều 

dài 140m, đặt tên là Ban Ban 7. 
14 Đoạn đường từ đường Ban Ban 5 đến giáp đường Trương Minh Hùng, chiều 

dài 140m, đặt tên là Ban Ban 8. 
15. Đoạn đường từ đường Ban Ban 5 đến giáp đường Trương Minh Hùng, chiều 

dài 140m, đặt tên là Ban Ban 9. 
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16. Đoạn đường từ đường Hoàng Hối Khanh đến giáp đường Lê Thì Hiến, chiều 
dài 110m, đặt tên là Ban Ban 10. 

17. Đoạn đường từ đường Hoàng Hối Khanh đến giáp đường Lê Thì Hiến, chiều 
dài 110m, đặt tên là Ban Ban 11. 

18. Đoạn đường từ đường Hoàng Hối Khanh đến giáp đường Lê Thì Hiến, chiều 
dài 110m, đặt tên là Ban Ban 12. 

19. Đoạn đường từ đường Hoàng Hối Khanh đến giáp đường Lê Thì Hiến, chiều 
dài 110m, đặt tên là Ban Ban 14. 

20. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Nguyễn Quý 
Cảnh, chiều dài 330m, đặt tên là Ban Ban 15. 

21. Đoạn đường từ đường Lê Trọng Thứ đến giáp đường Ban Ban 15, chiều dài 
140m, đặt tên là Ban Ban 16. 

22. Đoạn đường từ đường Lê Trọng Thứ đến giáp đường Ban Ban 15, chiều dài 
140m, đặt tên là Ban Ban 17. 

II. ĐƯỜNG NỐI TỪ BÃI TẮM NON NƯỚC ĐẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG SA, 
PHƯỜNG HÒA HẢI: 01 đường 

Đoạn đường từ Bãi tắm Non Nước đến giáp đường Trường Sa, chiều dài 260m, 
đặt tên là Mộc Sơn 7. 

III. KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TRÀ, PHƯỜNG HÒA HẢI: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Võ Quí Huân đến giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiều 

dài 745m, đặt tên là Bùi Quốc Khái. 
IV. KHU DÂN CƯ PHÍA NAM ĐƯỜNG BÙI TÁ HÁN, PHƯỜNG KHUÊ 

MỸ: 01 đường. 
Đoạn đường từ Khu dân cư đến giáp đường Đoàn Khuê, chiều dài 250m, đặt tên 

là Đa Mặn 15. 
V. KHU TÁI ĐỊNH CƯ MỸ ĐA TÂY, PHƯỜNG KHUÊ MỸ: 05 đường 
1. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Tây 10 đến giáp đường Lê Hữu Khánh, chiều 

dài 70m, đặt tiếp tên là Lê Hữu Khánh (điều chỉnh điểm đầu). 
2. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Tây 10 đến giáp đường Nguyễn Lữ, chiều dài 

100m, đặt tiếp tên là Phạm Tuấn Tài (điều chỉnh điểm đầu). 
3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lữ đến giáp đường Lê Hữu Khánh, chiều dài 

460m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 10. 
4. Đoạn đường từ đường bê tông xi măng 5,5m, đến giáp đường Mỹ Đa Tây 10, 

chiều dài 215m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 11. 
5. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Tây 10 đến giáp đường Lê Hữu Khánh, chiều 

dài 360m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 12. 
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VI. KHU ĐÔ THỊ HÒA QUÝ - ĐỒNG NÒ, PHƯỜNG HÒA QUÝ: 01 
đường. 

Đoạn đường từ cầu Trung Lương đến giáp đường Mai Đăng Chơn, chiều dài 
3.180m, đặt tên là Quảng Nam. 
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Phụ lục 04 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 

(Kèm theo Nghị quyết số 74 /2021/NQ-HĐND, ngày 17  tháng 12 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

  
I. KDC PHÍA NAM ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG PHƯỚC 

MỸ: 01 đường  
Đoạn đường từ đường Nguyễn Công Trứ đến giáp đường Võ Văn Kiệt, chiều 

dài 390m, đặt tên là Mỹ Khê 7. 
II. KHU DÂN CƯ TỔ 13, 14, PHƯỜNG PHƯỚC MỸ: 02 đường 
1. Đoạn đường từ đường Võ Văn Kiệt đến giáp khu vực đang thi công, chiều dài 

220m, đặt tiếp tên là Hồ Nghinh. 
2. Đoạn đường từ đường Hồ Nghinh đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều 

dài 350m, đặt tên là Mỹ Khê 8. 
III. KHU DÂN CƯ AN CƯ 4, PHƯỜNG PHƯỚC MỸ: 01 đường 
Đoạn đường từ đường Hồ Nghinh đến giáp đường Nguyễn Đình, chiều dài 200m, 

đặt tiếp tên là Ngô Quang Huy. 
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Phụ lục 05 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 
(Kèm theo Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 12  năm 2021  

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
  
I. KHU TĐC PHÍA NAM ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: 05 đường 
1. Đoạn đường từ đường Điện Biên Phủ đến giáp đường Lê Duy Đình, chiều dài 

95m, đặt tên là Bàu Sen 1. 
2. Đoạn đường từ đường Điện Biên Phủ đến giáp đường Lê Duy Đình, chiều dài 

95m, đặt tên là Bàu Sen 2. 
3. Đoạn đường từ đường Điện Biên Phủ đến giáp đường Lê Duy Đình, chiều dài 

95m, đặt tên là Bàu Sen 3. 
4. Đoạn đường từ đường Điện Biên Phủ đến giáp đường Bế Văn Đàn, chiều dài 

80m, đặt tên là Xuân Hòa 3. 
5. Đoạn đường từ đường Điện Biên Phủ đến giáp đường Tường rào sân bay, 

chiều dài 130m, đặt tên là Xuân Hòa 4. 
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Phụ lục 06 
ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 

(Kèm theo Nghị quyết số 74 /2021/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 12  năm 2021  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 I. KDC PHÍA NAM SÔNG QUÁ GIÁNG VÀ KHU TĐC PHÍA ĐÔNG BẾN 
XE PHÍA NAM, XÃ HÒA PHƯỚC: 17 đường 

1. Đoạn đường từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp đường Nguyễn Bá Loan, 
chiều dài 1.150m, đặt tên là Đinh Văn Chất. 

2. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối đều là đường Đinh Văn Chất, chiều 
dài 590m, đặt tên là Nguyễn Bá Loan.  

3. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối đều là đường Đinh Văn Chất, chiều 
dài 660m, đặt tên là Hà Văn Mao. 

4. Đoạn đường từ đường Bờ Đằm 2 đến giáp đường Hà Văn Mao, chiều dài 
600m, đặt tên là Nguyễn Án. 

5. Đoạn đường từ đường Đinh Văn Chất đến giáp đường Bờ Đằm 12, chiều dài 
310m, đặt tên là Bờ Đằm 1. 

6. Đoạn đường từ đường Hà Văn Mao đến giáp đường Bờ Đằm 1, chiều dài 
190m, đặt tên là Bờ Đằm 2. 

7. Đoạn đường từ đường Bờ Đằm 2 đến giáp đường Bờ Đằm 4, chiều dài 130m, 
đặt tên là Bờ Đằm 3. 

8. Đoạn đường từ đường Đinh Văn Chất đến giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
chiều dài 410m, đặt tên là Bờ Đằm 4. 

9. Đoạn đường từ đường Hà Văn Mao đến giáp đường Nguyễn Án, chiều dài 
100m, đặt tên là Bờ Đằm 5. 

10. Đoạn đường từ đường Hà Văn Mao đến giáp đường Nguyễn Án, chiều dài 
120m, đặt tên là Bờ Đằm 6. 

11. Đoạn đường từ đường Hà Văn Mao đến giáp đường Nguyễn Án, chiều dài 
140m, đặt tên là Bờ Đằm 7. 

12. Đoạn đường từ đường Đinh Văn Chất đến giáp đường Nguyễn Bá Loan, 
chiều dài 250m, đặt tên là Bờ Đằm 8. 

13. Đoạn đường từ đường Hà Văn Mao đến giáp đường Nguyễn Án, chiều dài 
135m, đặt tên là Bờ Đằm 9. 

 
14. Đoạn đường từ đường Bờ Đằm 9 đến giáp đường Nguyễn Án, chiều dài 95m, 

đặt tên là Bờ Đằm 10. 
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15. Đoạn đường từ đường Bờ Đằm 10 đến giáp đường Nguyễn Án, chiều dài  
60m, đặt tên là Bờ Đằm 11. 

16. Đoạn đường từ đường Nguyễn Bá Loan đến giáp đường Bờ Đằm 1, chiều 
dài 205m, đặt tên là Bờ Đằm 12. 

17. Đoạn đường từ đường Bờ Đằm 1 đến giáp đường Bờ Đằm 12, chiều dài 
210m, đặt tên là Bờ Đằm 14. 

II. KHU TÁI ĐỊNH CƯ GIÁNG NAM, XÃ HÒA PHƯỚC: 06 đường 
1. Đoạn đường từ đường Ông Khế 6 đến giáp đường Quốc Lộ 1, chiều dài 250m, 

đặt tên là Ông Khế 1. 
2. Đoạn đường từ đường 3,75m đang thi công đến giáp đường Ông Khế 1, chiều 

dài 230m, đặt tên là Ông Khế 2. 
3. Đoạn đường từ đường Ông Khế 6 đến giáp đường Ông Khế 2, chiều dài 230m, 

đặt tên là Ông Khế 3. 
4. Đoạn đường từ đường Ông Khế 6 đến giáp đường Ông Khế 2, chiều dài 240m, 

đặt tên là Ông Khế 4. 
5. Đoạn đường từ đường Ông Khế 3 đến giáp đường Ông Khế 1, chiều dài 130m, 

đặt tên là Ông Khế 5. 
6. Đoạn đường từ đường 3,75m đang thi công đến giáp đường Ông Khế 1, chiều 

dài 215m, đặt tên là Ông Khế 6. 
III. KHU DÂN CƯ PHONG NAM, XÃ HÒA CHÂU: 11 đường 
1. Đoạn đường từ đường vào thôn Phong Nam đến giáp Khu vực chưa thi công, 

chiều dài 280m, đặt tên là Đá Bàn 1. 
2. Đoạn đường từ đường vào thôn Phong Nam đến giáp đường Đá Bàn 6, chiều 

dài 145m, đặt tên là Đá Bàn 2. 
3. Đoạn đường từ đường vào thôn Phong Nam đến giáp đường Đá Bàn 6, chiều 

dài 125m, đặt tên là Đá Bàn 3. 
4. Đoạn đường từ đường vào thôn Phong Nam đến giáp đường Đá Bàn 6, chiều 

dài 105m, đặt tên là Đá Bàn 4. 
5. Đoạn đường từ đường vào thôn Phong Nam đến giáp đường Đá Bàn 10, chiều 

dài 340m, đặt tên là Đá Bàn 5. 
6. Đoạn đường từ đường Đá Bàn 1 đến giáp đường Đá Bàn 11, chiều dài 340m, 

đặt tên là Đá Bàn 6. 
7. Đoạn đường từ đường Quốc Lộ 1 đến giáp đường Đá Bàn 1, chiều dài 60m, 

đặt tên là Đá Bàn 7. 
8. Đoạn đường từ đường Đá Bàn 6 đến giáp đường Đá Bàn 10, chiều dài 260m, 

đặt tên là Đá Bàn 8. 
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9. Đoạn đường từ đường Đá Bàn 10 đến giáp đường Đá Bàn 11, chiều dài 135m, 
đặt tên là Đá Bàn 9. 

10. Đoạn đường từ đường Đá Bàn 9 đến giáp đường Đá Bàn 11, chiều dài 290m, 
đặt tên là Đá Bàn 10. 

11. Đoạn đường từ đường Đá Bàn 6 đến giáp đường Đá Bàn 10, chiều dài 255m, 
đặt tên là Đá Bàn 11. 
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Phụ lục 07 
ĐỔI TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

(Kèm theo Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Đổi tên một số đường trên địa bàn quận Liên Chiểu được quy định tại Mục IV 
Phụ lục 03 kèm theo Nghị quyết số 193/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công 
cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 như sau: 

1. Đoạn đường từ đường Trần Quang Long đến giáp đường Thanh Nghị, chiều 
dài 250m, đặt tên là Gò Nảy 11 nay đổi thành tên Hòa Phú 6. 

2. Đoạn đường từ đường Trần Quang Long đến giáp đường Thanh Nghị, chiều 
dài 250m, đặt tên là Gò Nảy  12 nay đổi thành tên Hòa Phú 7. 

3. Đoạn đường từ đường Trần Quang Long đến giáp đường Thanh Nghị, chiều 
dài 250m, đặt tên là Gò Nảy 14 nay đổi thành tên Hòa Phú 8. 

4. Đoạn đường từ đường Tô Hiệu đến giáp đường Trần Triệu Luật, chiều dài 
360m, đặt tên là Gò Nảy 6 nay đổi thành tên Hòa Phú 9. 

5. Đoạn đường từ đường Gò Nảy 4 đến giáp đường Hoàng Trung Thông, chiều 
dài 420m, đặt tên là Gò Nảy 5 nay đổi thành tên Hòa Phú 10. 

6. Đoạn đường từ đường Gò Nảy 7 đến giáp đường Gò Nảy 5, chiều dài 245m, 
đặt tên là Gò Nảy 8 nay đổi thành tên Hòa Phú 11. 

7. Đoạn đường từ đường Gò Nảy 8 đến giáp đường Gò Nảy 5, chiều dài 70m, 
đặt tên là Gò Nảy 10 nay đổi thành tên Hòa Phú 12. 

8. Đoạn đường từ đường Hoàng Trung Thông đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 
chiều dài 230m, đặt tên là Gò Nảy 9 nay đổi thành tên Hòa Phú 14. 

9. Đoạn đường từ đường Hoàng Trung Thông đến giáp đường Gò Nảy 5, chiều 
dài 130m, đặt tên là Gò Nảy 7 nay đổi thành tên Hòa Phú 15. 

10. Đoạn đường từ đường Hoàng Trung Thông đến giáp đường Tô Hiệu, chiều 
dài 180m, đặt tên là Gò Nảy 4 nay đổi thành tên Hòa Phú 16.  

11. Đoạn đường từ đường Gò Nảy 1 đến giáp đường Gò Nảy 4, chiều dài 95m, 
đặt tên là Gò Nảy 2 nay đổi thành tên Hòa Phú 17. 

12. Đoạn đường từ đường Gò Nảy 2 đến giáp đường Tô Hiệu, chiều dài 100m, 
đặt tên là Gò Nảy 3 nay đổi thành tên Hòa Phú 18. 

13. Đoạn đường từ đường Hoàng Trung Thông đến giáp đường Tô Hiệu, chiều 
dài 120m, đặt tên là Gò Nảy 1 nay đổi thành tên Hòa Phú 19. 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 
Xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-
HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân 
thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

  Điều 1. Quy định về đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố 

1. Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (là hộ nghèo còn sức lao động,  có 
người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%, có ít nhất 01 người không có 
việc làm và có người ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo). 

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố. 
3. Hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo theo  chuẩn 

thành phố. 

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

 

    Số:  75 /2021/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày  17 tháng  12  năm 2021 
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Điều 2. Chính sách hỗ trợ 
1. Chính sách hỗ trợ về giáo dục 
a) Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học 

viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha 
mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ 
nghèo theo chuẩn thành phố và tiếp tục hỗ trợ thêm 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo 
theo chuẩn thành phố (kể cả người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố nhưng 
rơi vào hộ cận nghèo). 

b) Hỗ trợ 90% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học 
viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha 
mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ cận 
nghèo theo chuẩn thành phố. 

c) Hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học 
viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha 
mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ 
nghèo theo chuẩn của thành phố với mức hỗ trợ 150.000 đồng/học sinh/tháng. Thời 
gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/01 năm học. 

2. Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế 
a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ nghèo theo chuẩn 

thành phố, với mã đối tượng HN2. 
b) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo theo 

chuẩn thành phố trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo (kể cả người thuộc hộ 
thoát nghèo theo chuẩn thành phố nhưng rơi vào hộ cận nghèo), với mã đối tượng gia 
đình GD4. 

c) Hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo 
chuẩn thành phố, với mã đối tượng gia đình GD4. 

3. Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở 
a) Hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo với mức 20.000.000 đồng/nhà từ nguồn 

ngân sách thành phố. 
b) Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn các quận với mức tối đa 

8.000.000 đồng/nhà từ nguồn ngân sách thành phố.  
c) Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang với mức tối 

đa 8.000.000 đồng/nhà (trong đó, nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 50% và 
nguồn ngân sách huyện hỗ trợ tối đa 50%). 

d) Hỗ trợ giảm 60% tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ 
cận nghèo theo chuẩn thành phố. 
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4. Chính sách hỗ trợ tiền điện: Hỗ trợ tiền điện theo mức quy định của Trung ương 
cho hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. 

5. Chính sách hỗ trợ tín dụng 
a) Hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn sức lao động có nhu 

cầu được vay vốn tín dụng chính sách xã hội theo quy định với mức hỗ trợ lãi suất ưu 
đãi 0% trong hạn mức vay tối đa 30.000.000 đồng/hộ, thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể 
từ ngày nhận tiền vay. Ngoài hạn mức vay tối đa và hết thời gian được hỗ trợ tiền lãi, hộ 
vay có nghĩa vụ trả tiền lãi hàng tháng theo quy định. 

 
b) Hỗ trợ 4.000.000 đồng/hộ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn 

trả vốn vay đúng hạn và thoát nghèo theo chuẩn thành phố. 
6. Chính sách hỗ trợ hàng tháng   
a) Trợ cấp hàng tháng với mức 300.000 đồng/người/tháng đối với người đang hưởng 

các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành, mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người già 
yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi bị ốm đau thường xuyên chưa đủ điều kiện hưởng chính 
sách bảo trợ xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, hộ nghèo không còn sức lao động và tiếp tục trợ cấp thêm 02 năm kể từ 
thời điểm thoát nghèo. 

b) Trợ cấp hàng tháng với mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người thuộc hộ 
nghèo theo chuẩn thành phố mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo có 
giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và tiếp tục trợ cấp thêm 02 năm kể từ 
thời điểm thoát nghèo. 

c) Trợ cấp hàng tháng với mức 400.000 đồng/người/tháng cho người cao tuổi từ 
đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố mà không 
có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Điều 3. Quy trình, thủ tục thực hiện 
1. Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với hộ thoát nghèo theo quy 

định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết này. 
a) Hồ sơ đề nghị 
- Đơn đề nghị miễn học phí đối với cơ sở giáo dục công lập (có hướng dẫn mẫu 

đơn) hoặc đơn đề nghị chi trả tiền miễn học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí có xác nhận 
của cơ sở giáo dục đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

- Giấy xác nhận hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo 
theo chuẩn thành phố được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận theo quy định. 

b) Trình tự và thời gian thực hiện 
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Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) 
gửi hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch. 

- Đối với cơ sở giáo dục công lập: 
+ Trẻ em học mầm non, mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở 

giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông gửi hồ sơ về nhà trường; 
  + Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị miễn học phí 

thì Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách trẻ em, học 
sinh thuộc cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở giáo dục thường 
xuyên gửi phòng giáo dục và đào tạo và danh sách học sinh trường trung học phổ thông, 
cơ sở giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, tổng hợp gửi 
cơ quan tài chính cùng cấp bố trí dự toán kinh phí thực hiện.  

- Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: 
+ Trẻ em học mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở giáo dục thường 

xuyên ngoài công lập gửi hồ sơ về phòng giáo dục và đào tạo. Học sinh trung học phổ 
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo; 

+ Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù 
học phí trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ 
(hoặc người giám hộ); 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù 
học phí trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ 
(hoặc người giám hộ). 

Thời gian chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ đóng học phí: Thực hiện 
02 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học và kinh phí được cấp theo thời gian 
học thực tế nhưng không quá 09 tháng/01 năm học. 

2. Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ về Bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) cho 
đối tượng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết này. 

a) Hồ sơ đề nghị 
- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân phường, xã; 
- Quyết định của Ủy ban nhân dân phường, xã phê duyệt Danh sách mua thẻ 

BHYT; 
- Danh sách đối tượng tham gia BHYT do Ủy ban nhân dân phường, xã lập. 
b) Trình tự và thời gian thực hiện 
- Trước ngày 15/12 hàng năm, Ủy ban nhân dân phường, xã lập danh sách thành 

viên tham gia BHYT cho người thuộc hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kể từ thời 
điểm thoát nghèo kèm quyết định phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT gửi cơ quan bảo 
hiểm xã hội, phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện; 
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- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 
quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện chuyển thẻ BHYT cho Ủy ban nhân dân  phường, 
xã để cấp cho đối tượng trước ngày 01/01 hàng năm; 

- Định kỳ hàng quý và trước ngày 15/12 hàng năm, phòng tài chính - kế hoạch 
phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện tổ chức thanh toán 
kinh phí hỗ trợ mua BHYT. 

3. Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng theo quy định 
tại khoản 6, Điều 2 của Nghị quyết này. 

a) Hồ sơ đề nghị 
- Đơn đề nghị của đối tượng; 
- Danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định do Ủy ban nhân dân 

phường, xã lập; 
- Bản sao chứng thực, giấy tờ chứng minh có liên quan; 
- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân phường, xã. 
b) Trình tự thực hiện 
- Ủy ban nhân dân phường, xã rà soát, lập danh sách người đủ điều kiện hưởng 

chính sách theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết này, có văn bản đề nghị 
gửi phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện; 

- Phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra, thẩm 
định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định hỗ trợ cho từng 
đối tượng; 

- Thời điểm chi trả: Từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng. 
 
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách  
Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 
 
Điều 5. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
2. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn 

thành phố quy định tại Điều 1 và quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ cho đối tượng hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 
244/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có 
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hiệu lực thi hành. 
 
Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

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

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

 

. CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định chuẩn nghèo đa chiều  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành 
phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 
năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2022-2025 

1. Quy định các tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2022-2025 

a) Tiêu chí thu nhập  
- Khu vực nông thôn: 2.000.000 đồng/người/tháng; 
- Khu vực thành thị: 2.500.000 đồng/người/tháng. 
b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Số: 76 /2021/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Đà Nẵng, ngày 17  tháng  12  năm 2021 
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- Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ): việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước 
sinh hoạt và vệ sinh; thông tin; 

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: 
việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo 
dục của người lớn; trình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình 
quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn 
thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. 

- Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và 
ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chuẩn hộ có mức sống trung bình 
của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 

a) Chuẩn hộ nghèo: 

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 
2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ 
xã hội cơ bản trở lên; 

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 
2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ 
xã hội cơ bản trở lên. 

b) Chuẩn hộ cận nghèo: 

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 
2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch 
vụ xã hội cơ bản; 

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 
2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch 
vụ xã hội cơ bản. 

c) Chuẩn hộ có mức sống trung bình: 

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 
2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng; 

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 
2.500.000 đồng đến 3.750.000 đồng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục 
DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN, CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THIẾU HỤT 
DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN VÀ NGƯỠNG THIẾU HỤT TRONG CHUẨN 

NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025 
(Kèm theo Nghị quyết số 76 /2021/NQ-HĐND ngày  17  tháng  12  năm 2021  

của Hội đồng nhân dân thành phố ) 
 

Dịch vụ xã 
hội cơ bản 

(Chiều 
thiếu hụt) 

Chỉ số đo lường 
mức độ thiếu hụt 
dịch vụ xã hội cơ 

bản 

Ngưỡng thiếu hụt 

Việc làm 

Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm (người 
trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, sẵn sàng/mong 
muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm); hoặc có việc 
làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động*. 
(*) Xem xét cho việc làm thường xuyên, đều đặn, mang tính 
chất ổn định hoặc tương đối ổn định. 1. Việc làm 

Người phụ thuộc 
trong hộ gia đình 

Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu 
lớn hơn 50%. Người phụ thuộc bao gồm: trẻ em dưới 16 tuổi; 
người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã 
hội hằng tháng. 

Dinh dưỡng Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng 
chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi. 

2. Y tế 
Bảo hiểm y tế Hộ gia đình có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi trở lên hiện 

không có bảo hiểm y tế. 

Trình độ giáo dục 
của người lớn 

Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 tuổi đến 
30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng 
cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng 
[Người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đang học hoặc đã tốt 
nghiệp trung học cơ sở; từ 18 tuổi đến 30 tuổi đang học hoặc 
đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sơ cấp/trung cấp/cao 
đẳng nghề; hoặc người từ 16 tuổi đến 30 tuổi được doanh 
nghiệp tuyển dụng và chứng nhận đào tạo nghề tại chỗ (hình 
thức vừa học vừa làm)]. 

3. Giáo dục 

Tình trạng đi học 
của trẻ em 

Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi 
không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi (trẻ 
từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non, trẻ 
từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiếp cận giáo dục tiểu học và 
trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi được tiếp cận giáo dục trung 
học cơ sở). 
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Chất lượng nhà ở 
Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại 
không bền chắc (trong ba kết cấu chính là tường, cột, mái thì 
có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc). 4. Nhà ở 

Diện tích nhà ở bình 
quân đầu người 

Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 
10 m2. 

Nguồn nước sinh 
hoạt 

Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh 
hoạt (gồm: nước máy, giếng khoan, giếng đào được bảo vệ, 
nước khe/mó được bảo vệ và nước mưa, nước đóng chai 
bình). 

5. Nước 
sinh hoạt và 

vệ sinh 
Nhà tiêu hợp vệ sinh 

Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh (gồm: 
tự hoại/bán tự hoại, thấm dội nước (Suilabh), cải tiến có ống 
thông hơi (VIP), hố xí đào có bệ ngồi, hai ngăn). 

Sử dụng dịch vụ 
viễn thông 

Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng dịch vụ 
internet. 

6. Thông tin 
Phương tiện phục vụ 

tiếp cận thông tin 

Hộ gia đình không có phương tiện nào trong số các phương 
tiện phục vụ tiếp cận thông tin: 
-  Phương tiện dùng chung: Tivi, radio, máy tính để bàn, điện 
thoại; 
-  Phương tiện cá nhân: Máy tính xách tay, máy tính bảng, 
điện thoại thông minh. 
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NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ công tác xử lý  
người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NQ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ quy định thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 
hội; 

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ 
trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo 
thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Quy định đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ công tác xử lý người 
lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố 

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

 

    Số: 77 /2021/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày  17 tháng  12  năm 2021 

https://luatminhkhue.vn/search?q=136/2013/NQ-CP&type=doc
https://luatminhkhue.vn/search?q=136/2013/NQ-CP&type=doc
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1. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện công tác xử lý, tiếp nhận 
người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 3. Người lang thang, xin ăn; người kết hợp công việc khác với việc xin ăn (xin 
ăn biến tướng). 
 4. Người bị bệnh tâm thần lang thang trên đường phố. 
 Điều 2. Các chính sách hỗ trợ  

1. Hỗ trợ lực lượng phối hợp đưa người lang thang, xin ăn, người bị bệnh tâm 
thần lang thang vào cơ sở trợ giúp xã hội và Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để chăm 
sóc, nuôi dưỡng, chữa bệnh với mức 100.000 đồng/người/01 trường hợp nhưng không 
quá 02 người/01 trường hợp. 

2. Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đi đường về lại nơi cư trú cho đối tượng lang 
thang, xin ăn với mức 70.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 02 ngày. 

3. Thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phát hiện, theo dõi và thông báo cho lực 
lượng chức năng xử lý người xin ăn; xin ăn biến tướng; người lợi dụng hoặc mang theo 
trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, xin ăn với mức 300.000 
đồng/01 trường hợp được phát hiện, xử lý. 

4. Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, giường bệnh và tiền ăn cho người bị bệnh tâm 
thần lang thang trên địa bàn thành phố được tập trung bàn giao vào Bệnh viện Tâm 
thần Đà Nẵng để chăm sóc, chữa trị như sau:  

a) Đối với đối tượng có tham gia bảo hiểm y tế: Hỗ trợ phần chi phí khám, chữa 
bệnh còn lại sau khi trừ chi phí đồng chi trả của bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành 
về giá dịch vụ khám, chữa bệnh. 

b) Đối với đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế mà không có người nuôi 
dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng hoặc gia đình không có khả năng thanh toán có xác nhận 
của địa phương nơi cư trú: Hỗ trợ 100% chi phí điều trị theo quy định hiện hành về giá 
dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

c) Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng trong thời gian điều trị là 60.000 
đồng/người/ngày. 

d) Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện 
Tâm thần Đà Nẵng.  

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố bảo đảm theo quy định hiện hành 

của Luật Ngân sách nhà nước. 
Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện 
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1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định của pháp luật. 

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 
     Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số:   80 /2021/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 17  tháng 12 năm 2021              

  
NGHỊ QUYẾT 

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú                
vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 
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 Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 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 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; 

Theo Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 48/2013/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy 
định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp 
do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 172/BC-HĐND 
ngày 13 tháng 12 năm 2021 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 diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào 
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng, như sau: 

1. Đối với các phường thuộc quận Hải Châu, quận Thanh Khê, diện tích tối thiểu 
là 20m2 sàn/ 01 người. 
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2. Đối với các phường, xã thuộc các quận, huyện còn lại, diện tích tối thiểu là 
15m2 sàn/ 01 người. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành 
và thay thế Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết 
đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

 
 
 

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

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 41/2021/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007  

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về Quản lý  
các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an 

ninh trật tự tại các bãi biển 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 2015và  
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 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 văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 
154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP; 
   Theo đề  nghị của Sở Du lịch tại Tò trình số 349/TTr-SDL ngày 09 tháng 12 năm 
2021 về việc xem xét thông qua Quyết định  bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và kết quả lấy ý 
kiến bằng phiếu các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố theo Công văn số 4052/VP-
KT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 
2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về Quản lý các hoạt 
động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trườngvà giữ gìn an ninh trật tự tại 
các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

   
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2022. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Du lịch, 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
    CHỦ TỊCH 

    Lê Trung Chinh 
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

Số: 48/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 

của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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; 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân 
thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi nghe ý kiến của các 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:  

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 
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a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 
15 tháng 7 năm 2022. 

b) Nội dung kỳ họp: 

- Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về kết quả Kỳ họp thứ 
ba Quốc hội khóa XV. 

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự thành phố. 

- Các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố: Kết quả giám sát 
chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch 
chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kết quả giám sát việc giải 
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau kỳ họp thứ 4 HĐND thành 
phố; kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021. 

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác 
phòng, chống dịch bệnh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 
tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố.  

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công 
tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và ý kiến kiến nghị của cử tri thành 
phố. 

- Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố. 
- Các báo cáo cấp quận, phường: Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022 của UBND quận, phường; Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và 
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm 
sát nhân dân quận. 

- Các báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định 
của pháp luật. 

- Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố. 
- Xem xét, quyết định một số chính sách đặc thù của thành phố như: 
+ Nghị quyết về lộ trình hỗ trợ học phí ở bậc mầm non và phổ thông. 
+ Nghị quyết về chính sách khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. 
+ Nghị quyết về chính sách khen thưởng các tập thể, các nhân đạt thành tích cao 

trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. 
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- Cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh thành phố và quận, phường theo thẩm quyền, trong đó tập trung vào 
một số nội dung trọng tâm sau: 

+ Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
+ Quy hoạch mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng Tây, 

Tây Bắc. 
+ Đề án hình thành Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại Đà Nẵng. 
+ Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 
+ Tình hình thực hiện Đề án đất nông nghiệp không được khai thác phục vụ cho 

sản xuất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. 
+ Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới trên địa 

bàn thành phố. 
+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố. 
- Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thành 

phố. 
- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. 
- Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có). 
- Các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 
2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 
a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 

15 tháng 12 năm 2022. 
b) Nội dung kỳ họp:  
- Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về kết quả Kỳ họp thứ 

tư Quốc hội khóa XV. 
- Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân thành phố và Cục thi hành án dân sự thành phố. 

- Các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố: Kết quả giám sát 
việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau Kỳ họp Hội đồng 
nhân dân thành phố giữa năm 2022; kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết, 
thông báo kết luận và các kiến nghị qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 
thành phố. 

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; 
công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác 
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phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống dịch bệnh; việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trong năm 2022 trên địa bàn thành 
phố. 

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công tác 
tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố. 

- Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố. 
- Các báo cáo cấp quận, phường: Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm năm 2023 của 
UBND quận, phường; Tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận. 

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của 
pháp luật. 

- Đề án đặt đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. 
- Cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh thành phố và quận, phường theo thẩm quyền, trong đó tập trung một 
số nội dung trọng tâm sau: 

+ Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông 
minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. 

+ Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai trong 
nhiều năm, dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực 
pháp luật. 

+ Tình hình thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); việc sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa. 

+ Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi nhân sách địa phương 
và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận, phường năm 2023. 
+ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. 
+ Phương án tổ chức lại các đơn vị hành chính thành phố Đà Nẵng (sau khi Trung 

ương tổng kết công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 và phương 
hướng sắp xếp từ năm 2022 trở đi). 

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố. 
- Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân thành phố. 
- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. 
- Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có). 
- Các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chánh 
án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố dự kiến, 
đề xuất và chuẩn bị chặt chẽ nội dung, chương trình cụ thể của từng kỳ họp theo đúng 
quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ 
tục, tài liệu để trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ năm 2022 theo 
chương trình đề ra; tiếp tục rà soát các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 
ban hành đã hết hiệu lực do văn bản của Trung ương thay đổi hoặc chưa phù hợp để 
trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh hoặc bãi bỏ kịp thời; chỉ đạo rà soát các 
nội dung đã được pháp luật giao, những lĩnh vực cần ban hành chính sách và các quy 
định mới của Trung ương yêu cầu phải trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành 
nghị quyết để bổ sung vào nội dung chương trình các kỳ họp. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 49/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 
phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - 
ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

 Xét Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương 
và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; ý kiến thảo luận của 
các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,  

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn và thu ngân 

sách địa phương năm 2022. 
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo đề 

nghị của UBND thành phố: 19.635.667 triệu đồng, gồm: 
a) Thu nội địa       : 15.108.000 triệu đồng; 

 b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu    :   4.500.000 triệu đồng; 
 c) Thu viện trợ       :        27.667 triệu đồng. 
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 2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân 
sách): 16.324.251 triệu đồng, gồm: 
  a) Ngân sách thành phố       : 15.469.606 triệu đồng; 
 b) Ngân sách huyện Hòa Vang và các xã    :  854.645 triệu đồng. 
 3. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tăng cường các biện pháp quản 
lý thu; chống thất thu, có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, phấn 
đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt 3 - 5% so với số thu 
năm 2021. 
 Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 

1. Thông qua các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách địa phương theo Báo cáo 
số 389/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng, trong đó: 

a) Năm 2022 thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân 
bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND 
thành phố.  

b) Để đảm bảo cân đối ngân sách, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên cho 
các nhiệm vụ chi thực hiện theo thứ tự ưu tiên, rà soát cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ 
chi, các chương trình, đề án chưa thật sự cấp thiết; ưu tiên bố trí dự toán kinh phí để 
đảm bảo thực hiện chi cho con người, an sinh xã hội, các nhiệm vụ cấp thiết khác 
khi có cơ sở giải trình đầy đủ. 

c) Đảm bảo phân bổ đủ quỹ tiền lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. 
2. Thông qua phương án cân đối, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: 

16.871.717 triệu đồng, gồm: 
a) Chi ngân sách thành phố: 16.017.106 triệu đồng, gồm:  
- Chi đầu tư phát triển      :  7.927.611 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên      :  7.081.311 triệu đồng. 
(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.024.764 triệu đồng; 

chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 52.958 triệu đồng). 
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính     :         1.820 triệu đồng. 
- Dự phòng ngân sách       :     289.965 triệu đồng. 
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 

năm 2022)          :     200.000 triệu đồng. 
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới     :     516.399 triệu đồng. 
 b) Chi ngân sách huyện Hòa Vang: 854.645 triệu đồng, gồm:  
- Chi đầu tư phát triển theo phân cấp     :     158.120 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên       :     682.867 triệu đồng. 
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 (Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 301.479 triệu đồng 
và chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 200 triệu đồng). 

- Dự phòng ngân sách huyện Hòa Vang :  13.658 triệu đồng. 
Điều 3. Về bội chi ngân sách địa phương và trả nợ vay đến hạn 
1. Về bội chi ngân sách địa phương: Tổng nguồn vốn vay lại từ nguồn Chính 

phủ vay ngoài nước để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 là 547.500 triệu đồng. 
2. Thống nhất kế hoạch chi trả nợ vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 

khi đến hạn năm 2021 là 24.000 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách thành phố 
năm trước chuyển sang. 

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố 
1. Căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi 

ngân sách địa phương năm 2022 cho từng ngành, từng quận, huyện để tổ chức thực 
hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Báo 
cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định các nội dung theo thẩm quyền về tài chính 
- ngân sách và chỉ đạo các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, phường tổ 
chức triển khai thực hiện dự toán phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mới theo quy 
định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Đối với hụt thu ngân sách thành phố được hưởng năm 2021, thống nhất 
theo phương án xử lý tại Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Căn cứ vào tình hình thực tế, giao Ủy ban 
nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để triển khai 
thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 

3. Tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, có giải pháp chỉ đạo, 
điều hành thu ngân sách phù hợp. Quản lý chặt chẽ và khai thác có kế hoạch và hiệu 
quả, bền vững nguồn lực tài chính từ đất đai để tập trung vốn đầu tư cho những dự 
án cấp bách, trọng điểm, có tính kết nối, lan toả cao 

4. Triển khai các chủ trương, giải pháp của Trung ương hỗ trợ nền kinh tế đối 
phó với dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế: miễn, 
giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí cho các ngành, lĩnh vực, đối tượng bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chủ động có các 
giải pháp về nguồn cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, người lao 
động gặp khó khăn. 

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiết kiệm triệt để các khoản chi 
thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên 
cứu, khảo sát nước ngoài; kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản chưa cấp thiết; tiếp 
tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy tinh gọn, sắp xếp lại hệ 
thống các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và 
quốc phòng, an ninh. Ưu tiên dành nguồn để bố trí trả nợ vay chính quyền địa phương 
khi đến hạn.  
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6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức 
hỗ trợ trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đấu thầu.  

7. Điều hành chi NSNN theo dự toán được giao; không bố trí dự toán chi cho 
các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật 
sự cần thiết và có nguồn bảo đảm 

8. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài 
chính trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm 
được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kiên quyết xử lý trách 
nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách 
sai chế độ, chính sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp 
luật. 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Ngân sách, các Ban 
của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
trong phạm vi, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 
- 2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ 
ngày biểu quyết thông qua./.  
 
       CHỦ TỊCH       

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 50 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm; 

Căn cứ Nghị định 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý nợ chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 
ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết 
toán ngân sách địa phương hằng năm; 

 Xét Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-
2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố 
Đà Nẵng; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Mục tiêu tổng quát 
Thực hiện huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài 

chính ngân sách, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; 
từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, 
sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an 
ninh; kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ chính quyền địa phương. 

Điều 2. Mục tiêu cụ thể 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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1. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả giai đoạn 2021-2025 
khoảng 108,4 nghìn tỷ đồng. Tăng thu nội địa bình quân khoảng 2-3%/năm. Tỷ trọng 
thu nội địa bình quân trên80% tổng thu ngân sách nhà nước. 

2. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng tích cực. Tổng chi 
ngân sách địa phương cả giai đoạn 2021-2025 khoảng 89,12nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng 
chi đầu tư phát triển bình quân trên 35% tổng chi ngân sách địa phương, tỷ trọng chi 
thường xuyên dưới 55% tổng chi ngân sách địa phương; bố trí dự phòng ngân sách, chi 
bổ sung quỹ dự trữ tài chính ở mức thích hợp để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách 
về thiên tai, dịch bệnh…  

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 
khoảng 44,9 nghìn tỷ đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản các dự án khoảng 44,1 
nghìn tỷ đồng). Căn cứ tình hình thực tế, số bố trí chi đầu tư phát triển sẽ được HĐND 
xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. 

3. Bảo đảm dư nợ vay chính quyền địa phương trong giới hạn cho phép theo quy 
định của pháp luật; ưu tiên chi trả lãi, phí và nợ gốc vay chính quyền địa phương khi 
đến hạn. 

Điều 3. Kế hoạch vay, trả nợ 05 năm của chính quyền địa phương 
Dự báo trong giai đoạn 2021-2025, khả năng huy động nguồn thu ngân sách địa 

phương từ thuế, phí (trừ thu từ đất và xổ số) đạt thấp, nguồn lực ngân sách để cân đối 
chi đầu tư gặp khó khăn, để đảm bảo an toàn tài khóa, an toàn nợ công dự kiến một số 
chỉ tiêu về nợ chính quyền địa phương như sau:  

1. Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến mức vay bù đắp bội chi tối đa là5.064,4 
tỷ đồng (đã bao gồm 880 tỷ vay lại Chính phủ vay nước ngoài để đầu tư các dự án theo 
các hiệp định đã ký kết trong giai đoạn trước tiếp tục giải ngân trong giai đoạn này). 

2. Dự kiến số trả nợ gốc trong kỳ là 227,2 tỷ đồng trả nợ vay lại Chính phủ vay 
nước ngoài để đầu tư dự án Phát triển bền vững và Cải thiện hạ tầng giao thông. 

3. Đến cuối năm 2025, dự kiến dư nợ vay chính quyền địa phương là 5.627,2 tỷ 
đồng bằng 75% hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương. 

4. Hằng năm, ưu tiên dành nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân 
sách và các nguồn hợp pháp khác để trả nợ gốc đầy đủ, đúng hạn. Khi Chính phủ cho 
phép thành phố Đà Nẵng thực hiện cơ chế đặc thù được vay từ Quỹ dự trữ tài chính 
thành phố để chi đầu tư, trong trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân thành phố báo 
cáo Hội đồng nhân dân thành phố vay từ Quỹ dự trữ tài chính và sử dụng một phần 
nguồn cải cách tiền lương còn dư để bổ sung vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm 
của thành phố. Chỉ vay từ các nguồn khác khi thực sự cần thiết, chứng minh được hiệu 
quả kinh tế - xã hội của dự án sử dụng vốn vay và xác định được nguồn trả nợ cụ thể. 
Tùy theo mức độ ảnh hưởng của rủi ro đối với từng khoản nợ, Ủy ban nhân dân thành 
phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định phương án cơ cấu lại nợ chính 
quyền địa phương theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công. 

Điều 4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
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1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế đặc thù về tài chính - ngân sách 
theo quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội để bảo 
đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Căn cứ 
khả năng cân đối nguồn thực hiện tiền lương mới theo quy định của Chính phủ và thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của 
cấp có thẩm quyền, UBND thành phố xem xét báo cáo HĐND thành phốquyết định sử 
dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo quy định, lưu ý chỉ bố 
trí cho các dự án lớn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành. 

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả những chủ trương, biện pháp của trung ương 
về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia 
an toàn, bền vững gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực 
hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó: 

a) Tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá; 
quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; có giải pháp chỉ đạo, điều hành 
thu ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước hàng 
năm; kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm phù hợp với tình hình phục 
hồi kinh tế trong thời gian đến. Quản lý chặt chẽ và khai thác có kế hoạch và hiệu quả, 
bền vững nguồn lực tài chính từ đất đai để tập trung vốn đầu tư cho những dự án cấp bách, 
trọng điểm, có tính kết nối, lan toả cao, đảm bảo thủ tục đầu tư.  

b) Tiếp tục thực hiện các chủ trương của trung ương về cơ cấu lại đầu tư 
công.Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn đầu tư công,khắc phục tình trạng phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, kéo dài,gắn 
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

c) Tổ chức điều hành chi thường xuyên theo dự toán được giao. Không ban hành 
các chính sách, chế độ, các chương trình, đề án khi chưa cân đối được nguồn; kiểm 
soát chặt chẽ việc bổ sung ngoài dự toán, chi chuyển nguồn. Giao cho đơn vị dự toán 
tự chủ cân đối, sắp xếp trong dự toán được giao để chi cho các nhiệm vụ phát sinh theo 
thứ tự ưu tiên; triệt để tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình 
thực hiện. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng ngân sách 
nhà nước đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định. 

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân 
sách, đầu tư công.Thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo quy định. 

3. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và 
công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. Xử lý kịp thời, 
đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 
kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, 
sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. 

4. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
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máy và thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) 
nhằm giảm chi thường xuyên cho ngân sách, tăng nguồn lực cho chi đầu tư và thực 
hiện chính sác an sinh xã hội, xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh. 

5. Kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo dư nợ 
trong hạn mức cho phép. Ưu tiên bố trí nguồn bảo đảm trả nợ đến hạn đầy đủ, đúng 
hạn. Chỉ thực hiện vay để đầu tư cho các danh mục dự án cụ thể khi chứng minh được 
hiệu quả kinh tế - xã hội và khi đã xác định được nguồn trả nợ. Việc huy động và sử 
dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài phải bảo đảm hiệu 
quả kinh tế - xã hội, tập trung cho một số lĩnh vực chủ chốt để đảm bảo phát huy được 
tối đa hiệu quả kinh tế, ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm, trực tiếp thúc đẩy tăng 
trưởng gắn với phát triển bền vững, có hiệu ứng lan tỏa.  

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phốvà các cấp 

chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Ngân sách, các Ban của Hội 
đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm 
vi, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./. 

                                                

                                                                                                                CHỦ TỊCH 
                                                                                                            Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  
Số: 51/NQ-HĐND    Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 
ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết 
toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết 
toán chi ngân sách địa phương năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021, Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa 
phương năm 2020 

Tổng thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2020 là 49.616.086 
triệu đồng (Bốn mươi chín nghìn, sáu trăm mười sáu tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu 
đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau: 

 1. Tổng thu ngân sách trung ương là 9.398.011 triệu đồng (Chín nghìn, ba trăm 
chín mươi tám tỷ, không trăm mười một triệu đồng). 

 2. Tổng thu ngân sách địa phương là 40.218.075 triệu đồng (Bốn mươi nghìn, 
hai trăm mười tám tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu đồng), gồm: 

a) Ngân sách thành phố    : 31.763.694 triệu đồng. 

Trong đó:  
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- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là :    2.384.109 triệu đồng.  

- Vay ngân sách địa phương   :       387.483 triệu đồng. 

b) Ngân sách quận, huyện    :    7.050.114 triệu đồng. 

c) Ngân sách phường, xã     :    1.404.267 triệu đồng. 

 Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân 
sách thành phố, quận, huyện, phường, xã là 2.950.502 triệu đồng và vay ngân sách địa 
phương 387.483 triệu đồng) là 36.880.090 triệu đồng. 

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà 
Nẵng năm 2020 

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2020 là 39.254.930 
triệu đồng (Ba mươi chín nghìn, hai trăm năm mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi triệu 
đồng), gồm: 

1. Ngân sách thành phố     : 31.402.254 triệu đồng. 

2. Ngân sách quận, huyện   :   6.525.020 triệu đồng. 

3. Ngân sách phường, xã     :   1.327.656 triệu đồng. 

 Điều 3. Cân đối và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2020 

1. Về cân đối ngân sách địa phương: Qua cân đối thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2020 thì kết dư ngân sách là 575.662 triệu đồng, sau khi cộng vay ngân sách địa 
phương 387.483 triệu đồng và trừ chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 23.215 triệu 
đồng thì kết dư thực tế ngân sách địa phương là 939.930 triệu đồng, gồm: 

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố: 338.225 triệu đồng, gồm: 
- Chi trả nợ vay của chính quyền địa phương năm 2021 là 23.217 triệu đồng. 
- Dư nợ tạm ứng Dự án phát triển bền vững tiếp tục theo dõi thu hồi trong năm 

2021 là 158.848 triệu đồng. 
- Tồn quỹ thực tế ngân sách thành phố là 156.160 triệu đồng. 
b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 525.094 triệu đồng. 
c) Kết dư ngân sách phường, xã : 76.611 triệu đồng. 

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2020 

a) Kết dư ngân sách thành phố: 156.160 triệu đồng: được trích năm mươi phần 
trăm (50%) chuyển vào quỹ dự trữ tài chính với số tiền là 78.080 triệu đồng; Số còn lại 
78.080 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2021. 

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm 
phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2021 tương ứng với mỗi cấp ngân sách. 
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 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 
thông qua./. 
             CHỦ TỊCH 

  Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 61/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

 

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 Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính 

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

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi; 

Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài 
chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; 

Xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 
114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành 
phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
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 Nghị quyết này thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 
Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố; 

tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; hoạt động khác có liên 
quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 

1. Biểu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa 

STT Biện pháp công trình Mức giá 
(đồng/ha/vụ) 

1 Tưới tiêu bằng động lực  1.409.000 

2 Tưới tiêu bằng trọng lực 986.000 

3 Tạo nguồn tưới bằng động lực 704.500 

a) Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức giá được tính bằng 60% 
mức giá tại Biểu trên. 

b) Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá được tính bằng 
40% mức giá tại Biểu trên. 

c) Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá được tính bằng 
50% mức giá tại Biểu trên. 

d) Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì 
mức giá cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu được tính bằng 30% mức giá quy định 
tại Biểu trên. 

2. Mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể 
cả cây vụ đông được tính bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa. 

3. Mức giá đối với cấp nước để nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây 
công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu được tính theo biểu như sau:  

Mức giá theo các biện 
pháp công trình TT Các đối tượng dùng nước Đơn vị 

Bơm  Hồ đập, 
kênh cống 

1 Cấp nước để nuôi trồng thủy sản đồng/m2 mặt 
thoáng/năm 250 
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2 
Cấp nước tưới các cây công nghiệp 
dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây 
dược liệu 

đồng/m3 1.020 840 

Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 
dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m3) thì tính theo diện tích (ha), mức giá 
được tính bằng 80% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa 
cho một năm theo quy định. 

4. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định trên đây là giá không có 
thuế giá trị gia tăng. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày biểu quyết thông qua và 
được áp dụng cho cả năm ngân sách 2021. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của 

pháp luật.  
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, 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 X, nhiệm 

kỳ 2021-2026,  Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12  năm 2021./. 
 

   CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 63/NQ-HĐND 

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

 
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT  
Quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp  

thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵngvà các khu công nghiệp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng  

của dịch bệnh COVID-19 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của           

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về 

hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; 
XétTờ trình số 223/TTr-UBND ngày07tháng12năm 2021của Ủy ban nhân dân 

thành phố về ban hành Nghị quyếtQuy định chính sách hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng 
năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ýkiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh 
nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵngvà các khu công 
nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-
19 với nội dung như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh  

a) Quy định nội dung và cách thức hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 
cho các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các 
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵngchịu ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19. 
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 b) Các nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này thực hiện theo các 
chính sách quy định hiện hành.  

2. Đối tượng áp dụng 

Các doanh nghiệp đang thuê đất, thuê lại đất trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 
và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nghĩa vụ trả tiền sử dụng 
hạ tầng. 

3. Nguyên tắc, điều kiện được hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng 

a) Doanh nghiệp đang hoạt động (không bao gồm doanh nghiệp ngừng hoạt 
động, đang làm thủ tục giải thể, phá sản…) 

b) Doanh nghiệp đã được hưởng các ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng chỉ được lựa 
chọn để hưởng chính sách hỗ trợ tốt nhất. 

4. Mức hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng 

Hỗ trợ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuê 
đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

Kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố. Riêng đối với 
doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu Công nghiệp Liên 
Chiểu được Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng 
từ nguồn vốn của doanh nghiệp; phần 25% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ. 

6. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ  

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định khoản hỗ trợ giảm tiền sử 
dụng hạ tầng từ ngân sách thành phố. 

b) Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 25% tiền sử dụng 
đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.  

7.Cách thức và hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

a)Đối với các khu công nghiệp do tư nhân đầu tư 

- Bước 1: Các đơn vị, doanh nghiệp quản lý khai thác các khu công nghiệp trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng lập 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng 
gửi Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; thành phần hồ 
sơ gồm có:  

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ;  

+Bảng tổng hợp tiền sử dụng hạ tầng phải trả trong năm 2021; 

+ Hợp đồng sử dụng hạ tầng giữa đơn vị quản lý và doanh nghiệp (bản photo có 
đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp hoặc đơn vị quản lý); 
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- Bước 2: Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 
kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn 
xử lý.  

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo, có văn bản nêu cụ thể nội dung hoàn chỉnh và 
nộp lại trong thời gian 10 ngày làm việc.  

- Bước 3: Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổng 
hợp gửi Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định cấp kinh phí hỗ trợ 
cho Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.  

- Thời hạn giải quyết:  

+ Tại Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: 10 ngày 
làm việc. 

+ Tại Sở Tài chính: 07 ngày làm việc. 

+ Tại UBND thành phố Đà Nẵng: 05 ngày làm việc. 

- Bước 4: Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thực 
hiện chi trả cho đơn vị, doanh nghiệp quản lý khai thác các khu công nghiệp. 

b) Đối với các khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư 

Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện rà 
soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc giảm tiền thu sử dụng hạ tầng đến nguồn 
thu của đơn vị, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý 
hỗ trợ tiền lương và chi phí vận hành khu công nghiệp. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm như sau 

a) Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện chính sách 
với Hội đồng nhân dân thành phốtại Kỳ họp giữa năm 2022. 

b) Chỉ đạo Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 

- Hướng dẫn việc triển khai chính sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp;  

- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dânthành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét bố trí kinh phí; 

- Lập hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách theo quy định của 
pháp luật. 

c) Chỉ đạo Sở Tài chính tổng hợp, bố trí nguồn kinh phí; trình cấp có thẩm quyền 
xem xét cấp kinh phí hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng theo quy định. 
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2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có trách 
nhiệm thông báo, phổ biến cho các doanh nghiệp được biết về chính sách này; chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đề nghị hỗ trợ. 

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

4. Trong trường hợp có sự thay đổi, vướng mắc trong việc thực hiện các nội 
dung chính sách, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố để 
xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngàybiểu 
quyết thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 156/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 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; 

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác của Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây 
tại xã Hòa Phú; Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác của Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện gắn với khu sơ tán của 
thành phố - Giai đoạn 1; Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 
Uỷ ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác của Dự án Lòng hồ tại đập dâng Nam Mỹ thuộc các công 
trình phụ trợ dự án Nhà máy nước Hoà Liên; Báo cáo thẩm tra số 115/BC-HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2021, Báo cáo thẩm tra số 121/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 
2021 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục 
đích khác đối với 03 công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng diện 
tích là 620.140,0m2, cụ thể như sau: 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số:  65 /NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 
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- Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây tại xã 
Hòa Phú, huyện Hòa Vang với diện tích 60.900,0m2. 

- Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện gắn với khu sơ tán của thành phố - 
Giai đoạn 1 thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với diện tích 439.040,0m2. 

- Dự án Lòng hồ tại đập dâng Nam Mỹ thuộc các công trình phụ trợ dự án Nhà 
máy nước Hoà Liên thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang với diện tích 120.200,0m2. 

(Có bảng Phụ lục chi tiết kèm theo) 
  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 căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết này, tổ 

chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật. Lưu 
ý: Thực hiện việc trồng rừng thay thế đảm bảo theo quy định.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 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 X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 
 

 

 
 

CHỦ TỊCH  

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  65 /NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Trong đó Ghi 
chú 

Số 
TT 

Tên công trình, 
dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

Tổng diện 
tích dự án 

(m2) Đất rừng sản 
xuất (m2) 

Đất rừng 
phòng hộ 

(m2) 

Đất rừng 
đặc dụng 

(m2) 

Đất nông 
nghiệp 
(m2) 

Các loại đất 
khác (m2) 

 

1 

Dự án Khu tái định 
cư phục vụ giải tỏa 
tuyến đường vành 
đai phía Tây tại xã 
Hòa Phú 

Ban Quản lý Dự án 
Đầu tư xây dựng 
các công trình Giao 
thông Đà Nẵng 

Xã Hòa Phú, 
huyện Hòa 
Vang 64.000,00 60.900,00     1.700,00 1.400,00   

2 

Trường bắn, thao 
trường huấn luyện 
gắn với khu sơ tán 
của thành phố - 
Giai đoạn 1 

Bộ Chỉ huy Quân 
sự thành phố Đà 
Nẵng 

Xã Hòa Ninh, 
huyện Hòa 
Vang 617.980,00 439.040,00       178.940,00   

3 

Hạng mục Lòng hồ 
tại đập dâng Nam 
Mỹ thuộc các công 
trình phụ trợ Nhà 
máy nước Hoà 
Liên 

Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng 
các công trình dân 
dụng và công 
nghiệp 

Xã Hòa Bắc, 
huyện Hòa 
Vang 852.800,00 120.200,00       732.600,00   

                      
  Tổng cộng     1.534.780,00 620.140,00     1.700,00 912.940,00   
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 

2021, Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022 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 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 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 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 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 
quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 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; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 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 
bổ sung năm 2021, Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của UBND 
thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 
2022 và Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021 trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 115/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số: 66 /NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày  17 tháng 12  năm 2021 
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2021, Báo cáo thẩm tra số 121/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Đô thị 
Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021, 
Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022 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 trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

- Thông qua 02 công trình, dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung năm 
2021: 1.979.447,00 m2.  

(đính kèm Phụ lục I) 

- Thông qua 50 công trình, dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi đất năm 2022: 
10.975.089,80 m2.  

(đính kèm Phụ lục II) 

- Chưa thông qua 08 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022: Dự án Xây 
dựng Mở rộng Trường THCS Ông Ích Đường; Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu tuyến 
kênh thoát nước Khu công nghệ cao Đà Nẵng về tuyến kênh thoát lũ xã Hòa Liên; Khu 
dân cư An Nhơn 1; Chợ đầu mối Hoà Phước; Đường liên xã Hoà Phú - Hoà Ninh; 
Nghĩa trang Hòa Ninh (giai đoạn 3); Dự án Mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công 
viên văn hoá làng quê và quần thể du lịch sông nước; Tuyến An Phước đi Nam Thành 
(trục chính thôn Cẩm Toại Tây). 

- Chưa thông qua 01 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ 
sung năm 2021 với diện tích 95.509,6m2 tại dự án Công viên Bách Thảo, xã Hòa Phú, 
huyện Hòa Vang. 

  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 căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết này, tổ 
chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này. 
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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 X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 
 

 

 
 

CHỦ TỊCH  

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2021 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  66  /NQ-HĐND ngày  17 tháng 12 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 
năm 2022 

(m2) 

Chủ 
trương 

thực hiện 
Mục đích sử dụng 

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

năm kế hoạch  

Một số lưu ý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hòa Phú 1.975.687,00 1.975.687,00 

  
Quyết 
định số 

1745/QĐ- 
UBND 
ngày 

29/3/2016 
của 

UBND 
thành 
phố 

 
 
 
 
  

Công viên Bách 
thảo Quyết định số 4858/QĐ-

UBND ngày 14/12/2020 
của UBND thành phố 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (1) Chịu trách nhiệm về 
tính chính xác trong việc 
xác định ranh giới, diện 
tích các loại đất trong 
phạm vi dự án;  
(2) Thực hiện kiểm đếm 
và lập các thủ tục liên 
quan theo quy định;  
(3) Có kế hoạch giải tỏa 
đền bù, bố trí tái định cư 
khi triển khai; 
(4) Có giải pháp xử lý tài 
sản công: hệ thống hồ 
đập, hố Cau, có phương 
án tưới tiêu ở hạ lưu;  
(5) Kiểm tra, rà soát có 
phương án phân kỳ đầu 
tư phù hợp;  
(6) Hạn chế việc san gạt 
ảnh hưởng đến cảnh 
quan, môi trường xung 
quanh; 
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(7) Nghiên cứu có 
phương án khớp nối hạ 
tầng kỹ thuật, giao 
thông, nhất là giao 
thông tiếp cận dự án, xử 
lý chất thải đảm bảo vệ 
sinh môi trường theo 
quy định... 

 
 
 
 
2  
 
 
 
 
  

UBND quận 
Liên Chiểu 

Hoà Hiệp 
Bắc 3.760,00 3.760,00 

  Quyết 
định số 

1497/QĐ-
BGTVT 

ngày 
04/8/2020 

của Bộ 
Giao thông 

vận tải 
  

Gia cố các hầm yếu 
kết hợp mở mới các 
Ga và cải tạo kiến 
trúc tầng trên đoạn 
Vinh – Nha Trang, 
tuyến đường sắt Hà 
Nội – TP. Hồ Chí 

Minh 

Quyết định số 1976/QĐ-
BGTVT ngày 
16/10/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải. 
Toàn bộ kinh phí phục 
vụ công tác GPMB đã 
được Bộ GTVT chuyển 
về Kho bạc Đà Nẵng 
(theo Công văn số 
781/BGTVT-KHĐT 
ngày 27/01/2021) 

Lập các hồ sơ, thủ tục 
liên quan trước khi 
thực hiện thu hồi đất 
theo đúng quy định. 
 
 
  

Tổng 
cộng     1.979.447,00 1.979.447,00         
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Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số   66  /NQ-HĐND ngày  17  tháng 12 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 
năm 2022 (m2) 

Chủ trương thực 
hiện Mục đích sử dụng 

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

kế hoạch  

Một số lưu ý 

I. Các dự án thu hồi đất đề xuất lần đầu đảm bảo theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND thành phố 

1 
UBND 
quận 
Thanh Khê 

Thạc Gián 189.871,00 666,00 

Quyết định số 
3404/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2021 
của UBND quận 
Thanh Khê 

Công viên 29 tháng 3 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố 

Cần có phương án giải 
tỏa đền bù, bố trí lại đất 
theo quy định. 
Bố trí đảm bảo nguồn 
lực để thực hiện 

2 
UBND 
quận Cẩm 
Lệ 

Hòa An, Hòa 
Phát 70.702,00 6.422,00 

Quyết định số 
6333/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2018 
của UBND thành 
phố 

Khu Tái định cư 
Phước Lý 2 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố 

 Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

3 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Phước, 
Hòa 
Châu 

14.300,00 14.300,00 

Quyết định số 
4875/QĐ- 
UBND ngày 
31/10/2019 của 
UBND thành phố 

Đường ĐH4 (QL1 đi 
đường vành đai phía 
Nam) 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Công trình nông thôn 
mới, cần hoàn chỉnh các 
thủ tục liên quan đảm 
bảo tính pháp lý trước 
khi thực hiện thu hồi đất 
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4 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Khương 2.904,00 2.904,00 

Quyết định số 
1157/QĐ- 
UBND ngày 
07/04/2021 của 
UNND huyện 
Hòa Vang 

Xây dựng Biểu 
tượng khu II Hòa 
Vang 

Quyết định 
3323/QĐ- UBND 
ngày 23/8/2021 
của UBND huyện 
Hòa Vang  

Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất 

5 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Khương 20.000,00 20.000,00 

Quyết định số 
1189/QĐ- 
UBND ngày 
9/4/2021 của 
UBND thành phố 

Cải tạo tuyến đường 
nối từ DH2 - Hội 
trường thôn - Hòa 
Khương Tây 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố 

Công trình nông thôn 
mới, cần hoàn chỉnh các 
thủ tục liên quan đảm 
bảo tính pháp lý trước 
khi thực hiện thu hồi đất 

6 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Châu 8.000,00 8.000,00 

Quyết định số 
3247/QĐ-UBND 
ngày 12/05/2021 
của UBND huyện 
Hòa Vang 

Mở rộng tuyến 
đường chính vùng 
hoa Dương Sơn 

Quyết định 
3323/QĐ- UBND 
ngày 23/8/2021 
của UBND huyện 
Hòa Vang  

Công trình nông thôn 
mới, cần hoàn chỉnh các 
thủ tục liên quan đảm 
bảo tính pháp lý trước 
khi thực hiện thu hồi 
đất. 

7 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Ninh 59.149,00 59.149,00 

Quyết định số 
469/QĐ-UBND 
ngày 08/02/2021 
của UBND huyện 
Hòa Vang 

Khu TĐC phục vụ 
giải tỏa KCN Hòa 
Ninh (Khu TĐC số 3 
mở rộng – Vệt khai 
thác quỹ đất 
dọc tuyến DT602) 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố   

 Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
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8 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Liên  247.000,00 39.000,00 

Quyết định số 
2258/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2019 
của UBND thành 
phố 

Khu nhà ở cho công 
nhân và khu đô thị 
liền kề với KCN Hoà 
Khánh (Khu đô thị 
xanh Dragon City 
Park) 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

 Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

9 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Liên  9.964,00 9.964,00 

Quyết định số 
4239/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2021 
của UBND huyện 
Hoà Vang 

Mở rộng Nhà máy 
nước Hoà Liên (phục 
vụ thu hồi đất giải 
toả 10 hộ dân) 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố   

 Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

10 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Bắc 854,00 854,00 

Quyết định số 
2084/QĐ-UBND 
ngày 07/6/2021 
của huyện Hoà 
Vang 

Cục bộ công trình 
đập dâng thuộc các 
công trình phụ trợ 
Nhà máy nước Hoà 
Liên 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

 Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

11 
UBND 
quận Liên 
Chiểu 

Hoà Khánh 
Bắc 53.107,00 695,00 

Quyết định số 
2706/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2021 
của UBND quận 
Liên Chiểu 

Tuyến đường dây 
220kV Hoà Khánh - 
Hải Châu (giai đoạn 
2) từ điểm VT14 đến 
Trạm biến áp Hoà 
Khánh 

 
Dự án đã được bố 
trí vốn tại Quyết 
định số 686/QĐ-
EVNNPT ngày 
02/5/2018 của 
Tổng Công ty 
Truyền tải điện 
Quốc gia   

 Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

II. Các dự án đã được HĐND thành phố thông qua nhưng đến nay đã quá 03 năm chưa thực hiện xong và tiếp tục đề nghị đưa vào danh mục dự án cần thu 
hồi đất 
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12 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

An Hải Tây 107.310,00 8.041,00 

Quyết định số 
2303/QĐ- UBND 
ngày 23/4/2015 
của UBND thành 
phố 

HTKT Khu Trung 
tâm hành chính quận 
Sơn Trà 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

13 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

An Hải Tây 7.102,00 4.565,00 

Quyết định số 
161/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2017 
của UBND thành 
phố 

Khu vực An Thị 1 và 
2 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

14 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

An Hải 
Đông 5.945,00 3.630,00 

Quyết định số 
4612/QĐ-UBND, 
ngày12/7/2016 
của UBND thành 
phố 

Tuyến đường 45m 
(đoạn từ đường Lê 
Hữu Trác đến 
Nguyễn Văn Thoại) 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

15 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

Phước Mỹ 6.608,00 1.560,00 

Quyết định số 
5317/QĐ-UBND 
ngày 09/08/2014 
của UBND thành 
phố 

KDC Bàu Gia Phước 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

16 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

Thọ Quang 7.858,00 3.186,00 

Quyết định số 
8920/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2016 
của UBND thành 
phố 

Cải tạo, nâng cấp 
đường Võ Duy Ninh 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
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17 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

Thọ Quang 17.965,00 535,00 

Quyết định số 
6009/QĐ- UBND 
ngày 20/8/2014 
của UBND thành 
phố, Quyết định 
số 2956/QĐ-
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố 

Khu Tái định cư phía 
Đông đường Yết 
Kiêu 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

18 
UBND 
quận Cẩm 
Lệ 

Hòa Thọ 
Tây, Hòa 
Phát 

85.526,00 40.000,00 

Quyết định số 
6114/QĐ-UBND 
ngày 07/9/2016 
của UBND thành 
phố 

Đường nối Hòa Thọ 
Tây đi KDC Phong 
Bắc 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

19 
UBND 
quận Cẩm 
Lệ 

Hòa 
Thọ Tây 290.928,00 70.000,00 

Quyết định số 
2990/QĐ-UBND 
ngày 03/6/2017 
của UBND thành 
phố 

Cụm công 
nghiệp Cẩm Lệ 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất.  

20 
UBND 
quận Cẩm 
Lệ 

5 
phường 80.086,00 80.086,00 

Quyết định số 
7211/QĐ-UBND 
ngày 21/10/2016 
của UBND thành 
phố 

Đường Giao thông 
nội thị 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất.  
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21 
UBND 
quận Cẩm 
Lệ 

Hòa 
Thọ Tây 54.871,00 20.000,00 

Quyết định số 
2468/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2018 
của UBND thành 
phố 

Mở rộng đường nối 
từ Hòa Thọ Tây đi 
Khu dân cư Phong 
Bắc 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất.  

22 
UBND 
quận Cẩm 
Lệ 

Hòa Thọ 
Đông, Hòa 
Thọ Tây 

300.995,00 20.000,00 

Quyết định số 
3075/QĐ-UBND 
ngày 29/4/2004 
của UBND thành 
phố 

Đường  ven sông 
Tuyên 
Sơn - Túy Loan 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

23 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Nhơn 16.131,00 14.943,20 

Quyết định số: 
2899/QĐ-UBND 
ngày 3/07/2019 
của UBND thành 
phố 

Đường giao thông 
nông thôn Trước 
Đông - Phước Hưng 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất.  

24 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Ninh 30.140,00 30.140,00 

Quyết định số 
4363/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2015 
của UBND thành 
phố 

Công trình đường 
hầm SCH cơ bản thời 
chiến huyện Hòa 
Vang 

Dự án đã được 
ban hành Thông 
báo thu hồi đất tại 
Thông báo số 
69/TB-UBND 
ngày 19/5/2016 
của UBND thành 
phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
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25 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Liên 68.894,00 2.000,00 

Quyết định số 
3133/QĐ-UBND 
ngày 10/5/2013 
của UBND thành 
phố 

Khu Tái định cư Hòa 
Liên 3 mở rộng 

Quyết định số 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

26 

UBND 
huyện Hoà 
Vang, 
UBND 
quận Cẩm 
Lệ 

Hoà Nhơn, 
Hoà Thọ Tây 2.143.550,50 2.143.550,50 

Quyết định số 
4100/QĐ-UBND 
ngày 16/9/2019 
của UBND thành 
phố 

Khu công nghiệp 
Hoà Cầm - GĐ2 

Việc đưa dự án 
vào Danh mục 
công trình, dự án 
cần thu hồi đất là 
cơ sở để triển khai 
các bước tiếp theo 
của dự án như 
trình Thủ tướng 
Chính phủ xin 
chủ trương 
chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng 
lúa, chủ trương 
đầu tư dự án và tổ 
chức lựa chọn nhà 
đầu tư có sử dụng 
đất theo quy định 
của pháp luật đầu 
tư 

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất.  
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27 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Nhơn 3.601.000,00 3.601.000,00 

Quyết định số 
6009/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019 
của UBND thành 
phố  

Khu công nghiệp 
Hòa Nhơn 

Việc đưa dự án 
vào Danh mục 
công trình, dự án 
cần thu hồi đất là 
cơ sở để triển khai 
các bước tiếp theo 
của dự án như 
trình Thủ tướng 
Chính phủ xin 
chủ trương 
chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng 
lúa, chủ trương 
đầu tư dự án và tổ 
chức lựa chọn nhà 
đầu tư có sử dụng 
đất theo quy định 
của pháp luật đầu 
tư 

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất.  

28 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Ninh 4.000.200,00 4.000.200,00 

Quyết định số 
5383/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2019 
của UBND thành 
phố  

Khu công nghiệp 
Hòa Ninh 

Việc đưa dự án 
vào Danh mục 
công trình, dự án 
cần thu hồi đất là 
cơ sở để triển khai 
các bước tiếp theo 
của dự án như 
trình Thủ tướng 
Chính phủ xin 
chủ trương 
chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng 
lúa, chủ trương 
đầu tư dự án và tổ 
chức lựa chọn nhà 
đầu tư có sử dụng 

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất.  
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đất theo quy định 
của pháp luật đầu 
tư 

29 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Nhơn 247.000,00 39.000,00 

Quyết định số 
4072/QĐ-UBND 
ngày 25/2/2017 
của UBND thành 
phố 

Cụm công nghiệp 
Hòa Nhơn 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất. 

30 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Liên  182.000,00 82.000,00 

Quyết định số 
6385/QĐ-UBND 
ngày 
16/9/2013của 
UBND thành phố 

Đường Nguyễn Tất 
Thành nối dài 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

31 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Liên, 
Hòa Bắc 157.200,00 1.500,00 

Quyết định số 
7738/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2015 
của UBND thành 
phố 

Kè chống sạt lở khẩn 
cấp sông Cu Đê (xử 
lý các điểm sạt lở 
xung yếu) 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

32 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Phú 422.800,00 3.002,00 

Quyết định số 
1609/QĐ-UBND 
ngày 23/3/2015 
của UBND thành 
phố 

Khu nghĩa trang thôn 
An Châu, xã Hòa 
Phú 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 



 
 
221 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022  

33 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Liên, 
Hòa Ninh 1.023.100,00 1.100,00 

Quyết định số 
5920/QĐ-UBND 
ngày 24/7/2012 
của UBND thành 
phố 

Khu phụ trợ phục vụ 
Khu công nghệ cao 
Đà Nẵng 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

34 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Nhơn 110.700,00 56.091,10 

Quyết định số 
1822/QĐ-UBND 
ngày 24/4/2019 
của UBND thành 
phố 

Khu tái định cư phục 
vụ giải toả Cụm công 
nghiệp Hoà Nhơn 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

35 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Phước 44.526,00 5.000,00 

Quyết định số 
2378/QĐ-UBND 
ngày 19/4/2016 
của UBND thành 
phố 

Khu TĐC Phía Nam 
chợ Miếu Bông 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

36 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Nhơn 14.000,00 4.200,00 

Quyết định số 
6939/QĐ-UBND 
ngày 12/10/2016 
của UBND thành 
phố 

Nâng cấp tuyến 
đường vào mỏ đá 
Hoà Nhơn 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

37 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Sơn, 
Hoà Liên, 
Hoà Bắc 

318.100,00 160.100,00 

Quyết định số 
2057/QĐ-UBND 
ngày 09/5/2019 
của UBND thành 
phố 

Nâng cấp, mở rộng 
đường DT601 (đoạn 
từ đường DT602 đến 
Khu tái định cư Tà 
Lang – Giàn Bí) 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
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38 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hoà Nhơn 15.220,00 3.000,00 

Quyết định số 
2808/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2019 
của UBND thành 
phố 

Nhà máy xử lý và tái 
chế xỉ thép, tạp chất 
phế liệu làm gạch 
không nung 

Vốn của UBND 
huyện Hoà Vang  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

39 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa Phước, 
Hòa Châu, 
Hòa Tiến, 
Hòa Khương 

1.109.100,00 7.500,00 

Quyết định số 
8171/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2014 
của UBND thành 
phố 

Tuyến đường Hòa 
Phước - Hòa Khương 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất. 

40 
UBND 
huyện Hoà 
Vang 

Hòa 
Khương, 
Hòa Phong, 
Hòa Phú, 
Hòa Ninh, 
Hòa Bắc 

1.145.900,00 342.740,00 

Quyết định số 
2315/QĐ-UBND 
ngày 
27/4/2017của 
UBND thành phố 

Tuyến đường vành 
đai phía Tây 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

41 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Khuê Mỹ 4.488,00 500,00 

Quyết định số 
8069/QĐ-UBND 
ngày 22/11/2016 
và Quyết định số 
6540/QĐ-UBND 
ngày 09/10/2017 
của UBND thành 
phố 

Đường Nguyễn Đức 
Thuận nối dài đến 
đường Trần Hưng 
Đạo 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
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42 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Hoà Quý 17.224,00 500,00 

Quyết định số 
931/QĐ-UBND 
ngày 16/3/2020 
của UBND thành 
phố  

Dự án Cải tạo, nâng 
cấp đường Lưu 
Quang Vũ 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

43 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Mỹ An 3.000,00 3.000,00 

Quyết định số 
5361/QĐ-UBND 
ngày 10/8/20116 
của UBND thành 
phố  

Tuyến đường nối từ 
đường Châu Thị 
Vĩnh Tuế đến đường 
Mỹ Đa Đông 8 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất. 

44 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Hoà Quý 584.870,00 15.000,00 

Quyết định số 
4962/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2008 
của UBND thành 
phố Đà Nẵng 

Dự án Khu tái định 
cư Bá Tùng mở rộng 
(giai đoạn 3) 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

45 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Khuê Mỹ 88.679,00 11.000,00 

 
Quyết định số 
1908/QĐ-UBND 
ngày 11/4/2017 
và Quyết định số 
4858/QĐ-UBND 
ngày 14/12/2020 
của UBND thành 
phố 
  

Tuyến đường Trần 
Hưng Đạo nối dài 
(đoạn từ Khu số 4 – 
Khu đô thị mới Nam 
cầu Tuyên Sơn đến 
giáp phân khu X4 – 
Khu tái định cư Hoà 
Hải 

 
Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
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46 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Hoà Hải 2.716,00 2.716,00 

 
Quyết định số 
2814/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2018 
của UBND thành 
phố   

Lối xuống biển phía 
bắc thuộc dự án khu 
du lịch biển The 
Song Đà Nẵng  

Vốn của Nhà đầu 
tư 

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất. 

47 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Khuê Mỹ 1.911,00 1.911,00 

Quyết định số 
2501/QĐ-UBND 
ngày 18/6/2018 
của UBND thành 
phố 

 
Lối xuống biển phía 
nam dự án Khu du 
lịch và giải trí silver 
Shore  Hoàng Đạt 
  

Vốn của Nhà đầu 
tư 

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất. 

48 
UBND 
quận Ngũ 
Hành Sơn 

Khuê Mỹ 12.999,00 12.999,00 

 
Quyết định số 
1591/QĐ-UBND 
ngày 08/5/2021 
của UBND thành 
phố   

Lối xuống biển khu 
vực giữa dự án khách 
sạn Furama và Quẩn 
thể đô thị du lịch 
Ariyana 

 

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
Cần hoàn chỉnh các thủ 
tục liên quan đảm bảo 
tính pháp lý trước khi 
thực hiện thu hồi đất. 

III. Các dự án đã được HĐND thành phố thông qua đến nay chưa quá 03 năm, nay bổ sung hoặc thay đổi diện tích thu hồi 

49 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

Mân Thái, 
Thọ Quang 5.509,00 2.030,00 

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 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 
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50 
UBND 
quận Sơn 
Trà 

An Hải Bắc 35.943,00 14.810,00 

Quyết định số 
5523/QĐ-UBND 
ngày 
14/8/2014 của 
UBND thành phố 
và Quyết định số 
284/QĐ-UBND 
ngày 
27/1/2021 của 
UBND quận Sơn 
Trà 

Khu dân cư An Cư 4, 
phần còn lại 

Quyết định 
2956/QĐ- 
UBND ngày 
10/9/2021 của 
UBND thành phố  

Tập trung công tác giải 
phóng mặt bằng để triển 
khai dự án đúng tiến độ, 
kế hoạch theo yêu cầu. 

Tổng 17.047.945,50 10.975.089,80         
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

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

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 về Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

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

Căn cứ 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 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 13/CT-
TTg ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và 
nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 68/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 
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Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-
2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà 
Nẵng; 
 Xét Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày  14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025 thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại 
kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 

8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng như sau:  

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2021-2025 tại Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 8 năm 2021 là 44.105,2 tỷ đồng, gồm: 

a) Nguồn vốn trong nước giai đoạn 2021-2025 là 43.775 tỷ đồng, gồm các nguồn 
sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung:                  11.386,2 tỷ đồng  
- Nguồn thu tiền sử dụng đất:         17.078,0 tỷ đồng 
- Nguồn thu xổ số kiến thiết:                            825,0 tỷ đồng 
- Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước:        5.340,1 tỷ đồng 
- Vay bù đắp chi                         5.064,2 tỷ đồng 
- Nguồn khác                                 4.081,6 tỷ đồng 
b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025 là:          330 tỷ đồng 
2. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 là 44.105,2 tỷ đồng tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 8 năm 2021, gồm: 

a) Nguồn vốn trong nước giai đoạn 2021-2025 là: 43.775,2 tỷ đồng. 
- Chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố:   38.434,83 tỷ đồng; 
- Chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước: 5.340,17 tỷ 

đồng. 
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b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025 là: 330 tỷ đồng. 
3. Trước mắt bố trí dự phòng chung nguồn ngân sách thành phố là 500 tỷ đồng 

so với quy định tại Khoản 7, Điều 4 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021. 
4. Thống nhất bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 đối với một số dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, công trình dân sinh, dự 
án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư có tính cấp bách, cần thiết ở thời 
điểm hiện nay nhằm phù hợp với việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo quy định 
của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dân thi hành. 

(Danh mục chi tiết theo đề xuất của UBND thành phố  
tại Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021) 

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

phố biểu quyết thông qua. 
2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại 
Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

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

đúng quy định của pháp luật; trình HDNĐ thành phố về điều chỉnh, bổ sung danh mục 
chi tiết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục 
dự án chuẩn bị đầu tư của Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại kỳ họp HĐND thành 
phố gần nhất trong năm 2022. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 
 

  CHỦ TỊCH 
    Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021  
của thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

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

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 về Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

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

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2021-2025;  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 69/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 
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 Xét Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 
Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành 
phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 
12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của thành 
phố Đà Nẵng như sau:  

1. Thống nhất điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 tại 
Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 là 8.159,696 
tỷ đồng, gồm: 

a) Nguồn vốn trong nước năm 2021 là: 7.471,896 tỷ đồng, gồm các nguồn: 
- Nguồn ngân sách tập trung:  1.755,462 tỷ đồng (giảm 264,426 tỷ đồng);  
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.147,734 tỷ đồng (giảm 1.152,266 tỷ đồng); 
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 158,000 tỷ đồng (giảm 07 tỷ đồng); 

- Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước: 1.362,422 tỷ đồng (không đổi); 

- Vay bù đắp chi: 357,800 tỷ đồng (không đổi); 
- Nguồn khác: 2.048,278 tỷ đồng (giảm 115,934 tỷ đồng); 
b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) năm 2021 là: 330 tỷ đồng. 
2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn 8.159,696 tỷ đồng và 

danh mục chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau: 
a) Nguồn vốn trong nước năm 2021 là 7.471,896 tỷ đồng. 
- Chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố: 6.109,474 tỷ đồng 
- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTW trong nước: 1.362,422 tỷ đồng. 
b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) năm 2021 là: 330 tỷ đồng. 

(Danh mục chi tiết theo Báo cáo số 392/BC-HDND ngày 17 tháng 12 năm 2021  
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

3. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 
2021 đến ngày 31/12/2022 đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư cho các 
công trình, dự án đảm bảo đáp ứng theo quy định tại điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-
CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành 
phố biểu quyết thông qua. 

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại 
Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

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

đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và các vị 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 khoá X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 
 

 
  CHỦ TỊCH 

    Lương Nguyễn Minh Triết 
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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
   Số: 70 /NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

    
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

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

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm 

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

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

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

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Quyết định số 2048/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 6926/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố Đà Nẵng;  
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Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của HĐND 
thành phố về về quyết định Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 
2021-2025; 

 
Xét Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của UBND thành 

phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau: 
1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022: 7.880,731 tỷ đồng 
Tổng nguồn vốn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 7.880,731 tỷ đồng, bằng 

97% so với tổng nguồn vốn năm 2021 sau điều chỉnh, cao hơn mức trung ương giao 
là 1.917,395 tỷ đồng. Đây là nỗ lực lớn của thành phố trong bối cảnh ngân sách khó 
khăn, tuy nhiên thành phố vẫn có giải pháp ưu tiên nguồn lực cho đầu tư công để đảm 
bảo bố trí vốn cho các công trình theo tiến độ được duyệt, các công trình động lực, 
trọng điểm, giải quyết các bức xúc, nhu cầu dân sinh, và các công trình quy mô nhỏ, 
an sinh xã hội. 

a) Vốn trong nước: 7.333,231 tỷ đồng, gồm các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung: 
        + Ngân sách thành phố: 
        + Ngân sách huyện Hòa Vang: 

2.019,888 tỷ đồng 
1.961,768 tỷ đồng 

58,120 tỷ đồng 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.700,000 tỷ đồng 

        + Ngân sách thành phố: 
        + Ngân sách huyện Hòa Vang: 

2.600,000 tỷ đồng 
100,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:    160,000 tỷ đồng 

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 
- Nguồn khác: 

535,948 tỷ đồng 
1.917.395 tỷ đồng 

b) Vốn nước ngoài (ODA): 547,5 tỷ đồng, gồm các nguồn sau: 

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

547,500 tỷ đồng 

 
   2. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2022 
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Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí 
nguồn vốn đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 
20/CT-TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 
26/7/2021 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; trong đó: ưu tiên bố trí vốn 
đối với các công trình trọng điểm, động lực; các công trình an sinh xã hội, môi trường, 
xử lý các vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố; bố trí đủ vốn thanh quyết toán đối với 
các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; bố trí vốn để thanh toán khối lượng 
hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, ưu tiên bố trí 
vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 và các dự án chuyển tiếp, chậm 
khởi công các dự án mới và chờ bố trí kế hoạch vốn ở thời điểm phù hợp với khả năng 
đáp ứng của ngân sách thành phố…, cụ thể: 

a) Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của Lãnh đạo 
thành phố. 

b) Bố trí vốn đầu tư phân cấp giao Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang phân bổ 
chi tiết danh mục công trình theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của 
Hội đồng nhân dân thành phố và Nghị quyết về ban hành nguyên tắc và định mức phân 
bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang 
giai đoạn 2021 - 2025 (trình tại kỳ họp lần này theo đề nghị của UBND thành phố tại 
Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 18/11/2021). 

c) Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước 
ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các Hiệp 
định đã ký kết.  

d) Bố trí vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm mang tính động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thông qua 
theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/8/2021.   

e) Ưu tiên bố trí đủ vốn (1) đối với các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử 
dụng đến ngày 31/12/2021 (ưu tiên 1: bố trí vốn quyết toán); (2) Công trình dự kiến 
hoàn thành năm 2022, tiếp tục bố trí vốn cho các công trình để đẩy nhanh tiến độ, giải 
ngân, thanh toán khối lượng thực hiện theo quy định. 

g) Đối với các công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022: căn cứ phân kỳ, 
thời gian thực hiện dự án để bố trí vốn theo nguyên tắc dưới 70% đối với các dự án 
được bố trí vốn ở năm thứ 2 liên tiếp và dưới 90% đối với các dự án được bố trí ở năm 
thứ 3 liên tiếp (đối với các dự án nhóm A và nhóm B). 
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h) Đối với công trình mới trong năm 2022: bố trí vốn cho các công trình, dự án 
thật sự cấp bách, cần thiết, đảm bảo điều kiện phân bổ vốn theo quy định và có khả 
năng đáp ứng được nguồn vốn trong tình hình hiện nay.  

Riêng với các Quận: thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về 
thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
thành phố Đà Nẵng, ưu tiên bố trí nguồn vốn để tạo sự chủ động cho UBND các quận 
trong việc đầu tư, thực hiện các công trình dân sinh, đảm bảo an sinh xã hội trong phạm 
vi quản lý, đảm bảo thực hiện mô hình chính quyền đô thị như mục tiêu đã được Trung 
ương và Thành phố thông qua, quy mô bố trí bằng mức vốn phân cấp của năm 2021. 
Để chủ động và đảm bảo mục tiêu thực hiện mô hình chính quyền đô thị, HĐND thành 
phố thống nhất giao UBND thành phố chủ động bố trí danh mục chi tiết các công trình 
dân sinh năm 2021 cho các quận. 

i) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương: bố trí vốn 
ngân sách thành phố đối ứng để triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn NSTW có 
trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

k) Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: do kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ điều 
chỉnh theo hướng giảm tổng nguồn rất lớn so với Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 
12/8/2021 để phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025, phương án nguồn vốn 
còn lại để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư rất hạn hẹp. Do đó, đề xuất HĐND thành 
phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để cho ý kiến về danh mục chi tiết các dự án trong kế 
hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh để ưu tiên bố trí cho các dự án cần thiết, trong 
đó có danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh và năm 2022. Do đó, 
chậm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và giao danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư 
ở kỳ họp lần này, ngoại trừ các dự án cấp bách; các công trình dân sinh do các quận đề 
xuất; các dự án có liên quan đến nguồn ngân sách trung ương; các dự án triển khai theo 
hình đấu thầu sử dụng đất; các dự án triển khai công tác đền bù giải tỏa; các dự án đã 
có chủ trương chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố và UBND thành phố để trình 
tại kỳ họp HĐND thành phố lần này và các nội dung quạn trọng khác đã được Lãnh 
đạo thành phố thống nhất chủ trương triển khai; các dự án cấp bách đã được xác định 
phương án nguồn vốn theo kế hoạch trung hạn điều chỉnh đã được Ban Thường vụ 
Thành ủy, Đảng Đoàn HĐND thành phố có ý kiến thống nhất. Thống nhất giao UBND 
thành phố giao danh mục chuẩn bị đầu tư theo phương án trình phù hợp với khả năng 
cân đối nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công điều chỉnh giai đoạn 2021-2025 trình tại 
kỳ họp lần này. 

Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt 
dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư công, đảm bảo phương án nguồn vốn, phù hợp 
khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị được 
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giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực 
hiện. 

 3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 là 7.880,731 tỷ đồng (chi 
tiết theo các biểu đính kèm), trong đó: 

- Vốn trong nước: 7.333,231 tỷ đồng; 
- Vốn nước ngoài:   547,500 tỷ đồng.  
 (Danh mục chi tiết theo Báo cáo số  392/BC-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 
và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo trên nguyên tắc chỉ bố trí vốn chô các 
công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Đề nghị UBND thành phố chỉ 
đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết 
định phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật trước khi giao kế hoạch vốn thực 
hiện theo quy định)  

 
4. Một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư 

xây dựng cơ bản và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2022 
- Phấn đấu, huy động và đảm bảo tạo nguồn lực đầu tư để triển khai Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 phù hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 
Nghị quyết số 43/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 119/2020/QH14 
về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025; đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch 
vốn và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư công của thành phố theo quy định. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhằm sớm đưa các hoạt 
động trở lại bình thường, tạo tiền đề để kích thích, khôi phục phát triển kinh tế - 
xã hội, qua đó tạo nguồn thu ngân sách để đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của thành 
phố. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực 
lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ 
đọng thuế, thu khai thác quỹ đất để đảm bảo nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Bám sát thực tế diễn biến, công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố 
để kịp thời có giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện kinh doanh, cải cách thủ 
tục hành chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để tạo nguồn thu để đáp ứng chi đầu tư 
từ ngân sách thành phố, gồm nguồn ngân sách tập trung, khai thác quỹ đất, xổ số 
kiến thiết; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu 
tư phát triển. Đồng thời, sớm triển khai các dự án được trung ương hỗ trợ từ nguồn 
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hỗ trợ có mục tiêu, vốn liên vùng và vốn ODA, vốn vay nước ngoài; vốn đầu tư của 
các Bộ, ngành cho các dự án trên địa bàn thành phố. 

- Nghiên cứu phương án vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB), các tổ chức tài 
chính, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong khả năng và điều kiện của 
thành phố không đáp ứng được nguồn lực cho đầu tư. 

- Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư (nếu có) của ngân sách 
Thành phố theo quy định của trung ương, nguồn quỹ dự trữ tài chính và các nguồn 
khác để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

- Tiếp tục đôn đốc, xúc tiến việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thành 
phố, trong đó chủ động làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương có liên 
quan để đảm bảo các cơ chế tạo nguồn lực cho đầu tư; ổn định và tăng tỷ lệ điều tiết, 
xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung 
ương và ngân sách thành phố trong thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2023 - 
2025; trần huy động vốn vay so với tổng thu ngân sách địa phương được hưởng… 

- Tập trung tháo gỡ và hoàn thành thủ tục thu tiền sử dụng đất từ các dự án tồn 
đọng nhiều năm; khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết và sớm ban hành Kế hoạch thu 
tiền sử dụng đất giai đoạn đoạn 2021-2025 và hằng năm, ban hành Kế hoạch tổ chức 
đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất để chủ động, khẩn trương thực hiện các thủ tục 
liên quan về quy hoạch, về giá...; tăng cường công tác thẩm định giá đất, đấu giá thu 
tiền giao quyền sử dụng đất; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là 
đối với các dự án, khu đất đã có mặt bằng, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các 
trường hợp chậm nộp theo quy định… nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo 
phương án đề ra đáp ứng nhu cầu chi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị định, 
văn bản hướng dẫn thi hành để triển khai lập, thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 
2022 đạt kết quả và hiệu quả cao nhất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc 
biệt là việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các 
vướng mắc về quy trình, thủ tục, cắt giảm thủ tục không cần thiết, giao dự toán, giải 
ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người 
đứng đầu. 

- Bố trí vốn đầu tư tập trung, hiệu quả, chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án 
đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bố trí 
trung hạn đối với dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn thực hiện hằng năm 
đối với dự án đã phê duyệt dự án đầu tư); tiếp tục khắc phục tình trạng phân tán, dàn 
trải, bám sát quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phát triển, thực tế xã hội. Trong bối cảnh 
ngân sách còn nhiều khó khăn, thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ thực hiện đối với các 
công trình, dự án chưa thực sự cấp bách, cần thiết để ưu tiên và tập trung nguồn vốn 



 CÔNG BÁO/Số 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10/Ngày 14-1-2022 238 

cho các dự án dỡ dang, động lực trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố cả về trước mắt và lâu dài theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 
phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được thông 
qua.  

- Tiếp tục phân công Lãnh đạo UBND thành phố (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND thành phố) phụ trách địa bàn và lĩnh vực, thủ tục đầu tư trực tiếp  đểchỉ đạo 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án cụ thể, tiếp tục phát huy vai trò của 02 tổ 
công tác liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 509) và tháo 
gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan 
khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 602). 

- Khẩn trương giao kế hoạch vốn năm 2022 ngay từ cuối năm 2021, ban hành kế 
hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố năm 2022 ngay từ đầu năm 
2022; quy định cụ thể thời gian khởi công, hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử 
dụng đối với các công trình trọng điểm, động lực. Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản 
lý dự án trong quý I/2022 phải xây kế hoạch giải ngân và có cam kết tỷ lệ giải ngân 
đến từng thời điểm trong năm 2022.  

- Ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương đối với các dự án được bố 
trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. 

- Căn cứ kết quả triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2022 để đánh giá, bình xét thi đua của các đơn vị, địa phương và đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đơn vị, người đứng đầu các đơn vị, địa 
phương. 

- Tính tỷ lệ giải ngân có phần kinh phí đền bù giải toả cho UBND các quận, 
huyện; khẩn trương rà soát, nghiên cứu việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền liên quan 
đến giải tỏa, đền bù cho các địa phương; đề nghị các đồng chí Bí thư các quận, huyện 
ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện nâng cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, 
huy động cả hệ thống chính trị tại địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 
đối với các dự án trên địa bàn, đảm bảo tiến độ giải ngân theo cam kết… 

- Phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động đi kèm với các biện pháp giám sát, kiểm 
tra chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, nhất là việc triển khai Nghị quyết 
119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị 
và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; kịp thời tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc, nhất là về các thủ tục đầu tư, quy trình, công tác giải phóng 
mặt bằng nhằm đảm bảo nâng cao khả năng và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao.  

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, hạn chế tình 
trạng điều chỉnh trong quá trình triển khai, bảo đảm hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ phạm 
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vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy 
định của pháp luật. 

- Chủ động điều chuyển vốn các công trình không triển khai được hoặc chậm 
triển khai, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung cho các 
công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công 
trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải 
ngân cao, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa… 

- Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện 
tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định gồm các 
khâu: Lập, trình và phê duyệt quy hoạch; lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu 
tư; lập, trình và phê duyệt đánh giá tác động môi trường (DTM); lập, thẩm định và phê 
duyệt dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công hoàn thành công trình; khẩn 
trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng 
nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, báo cáo các khó khăn, vướng mắc 
để kịp thời tháo gỡ. 

- Nghiên cứu, xúc tiến các dự án hỗn hợp về nguồn vốn, trong đó vốn nhà nước 
(đầu tư công) xác định “là vốn mồi” nhằm dẫn dắt, thu hút và huy động nguồn lực đầu 
tư tư nhân tham gia đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, môi trường, thoát nước, đáp ứng 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…   

- Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; tăng cường 
thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả 
thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công, sắp xếp, tinh gọn 
bộ máy nhà nước, tiết giảm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. 

- Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, 
hậu kiểm, xử lý vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bảo 
đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Xác định 
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu ở các 
ngành, địa phương trong công tác xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn đầu tư công theo quy định.  

- Thường xuyên rà soát, kịp thời có văn bản báo cáo các Bộ ngành Trung ương 
để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn hàng năm 
nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch năm 2022. 

- Tập trung kiến nghị, xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, xây dựng cơ 
bản, công tác giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng triển khai dự án, nhất là các công 
trình trọng điểm, động lực trên các lĩnh vực giao thông, hạ tầng khu công nghệ cao, 
khu công nghiệp, cấp thoát nước, môi trường, an sinh xã hội…, tiếp tục kiến nghị Trung 
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ương sớm thống nhất chủ trương tách hạng mục giải phòng mặt bằng ra khỏi dự án đầu 
tư. 

Điều 3. Thống nhất giao chi tiết danh mục tổng thể các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
2022 tại kỳ họp sắp tới trong năm 2022 sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 
về Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

Trước mắt, thống nhất giao UBND thành phố chủ động giao danh mục chi tiết 
chuẩn bị đầu tư theo các nội dung, dự án đề xuất tại điểm 5b), mục II, Báo cáo số 392/BC-
UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 để phù hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 điều chỉnh được HĐND thành phố thông qua. 

Điều 4. Thống nhất giao UBND thành phố chủ động bố trí vốn cho danh mục các 
công trình dân sinh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các quận để chủ động đề xuất 
danh mục chi tiết và triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu thực hiện mô hình chính 
quyền đô thị. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban, các tổ đại biểu và các vị 

đại biểu HĐND thành phố thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ 
ngày biểu quyết thông qua./. 

   CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết           
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Đ

ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   78  /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày   17  tháng 12năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA X,  

NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 
 

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 Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; 
Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 
giai đoạn 2021-2030; 

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến ban hành Chiến lược phát triển thanh 
niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 
12 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1.Thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2021-2030, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu chung 
Xây dựng thế hệ thanh niên thành phố Đà Nẵng phát triển toàn diện, giàu lòng 

yêu nước, yêu thành phố, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, 
hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng thành phố và đất nước; có đạo đức, ý thức công 
dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, 
trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, 
năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất 
lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố và hội nhập 
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quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm 
của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển bảo vệ thành phố Đà Nẵng và Tổ 
quốc Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Mục tiêu 1: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về 

tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên 
- Hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, 

công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 
đô thị, nông thôn được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. 

- Đến năm 2030, trên 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp 
thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng 
xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Mục tiêu 2: Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh 
niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo 

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm. 

- Đến năm 2030, 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông 
và tương đương. 

- Đến năm 2030, tăng 20% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng 
tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công 
trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong 
các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020). 

c) Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho 
thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao 

- Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp 
trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và 
chuyển đổi số. 

- Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh 
viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư 
từ nguồn kinh phí phù hợp. 

- Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc 
làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. 
Hằng năm, có ít nhất 7.000 thanh niên được giải quyết việc làm. 

- Đến năm 2030, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4%; tỷ lệ thanh 
niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 3%; 
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- Đến năm 2030, có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm 
HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, 
thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng 
đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 20% thanh 
niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh 
niên là người Việt Nam không có quốc tịch. 

d) Mục tiêu 4: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên 
- Hằng năm, trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể 

chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm 
thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo 
lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, 
chống HIV/AIDS (trong đó: tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo 
dục đạt 100%; tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%); 

- Hằng năm, trên 60% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch 
vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, 
nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được 
tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ 
sinh sản; 

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và 
được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, 
cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ. 

đ) Mục tiêu 5: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên 
- Hằng năm, trên 90% thanh niên ở đô thị và 80% thanh niên ở nông thôn được 

tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động 
sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú; 

- Đến năm 2030, ít nhất 100% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ 
thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số. 

e) Mục tiêu 6: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

- Hằng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng 
lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân 
tự vệ; 

- Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương; 
15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các 
chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

- Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 
Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên tại thành phố Đà 
Nẵng được thành lập theo quy định của pháp luật phát động phong trào và huy động 
thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát 
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triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. 

3. Các nhiệm vụ, giải pháp 
a) Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên, quán triệt và vận dụng sáng tạo 

các chủ trương của Đảng, các chương trình, chính sách của Nhà nước về thanh niên 
trong giai đoạn hiện nay. 

b) Chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn thanh niên đổi mới 
phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, 
đáp ứng nguyện vọng của thanh niên. 

c) Xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên. 
d)  Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc 

chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên. 
đ) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên. 
4. Nguồn lực thực hiện: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp quản 

lý ngân sách, được bố trí trong dự toán giao hàng năm của cơ quan, đơn vị và thực hiện xã 
hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức triển khai. 

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

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

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phốĐà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./.  

 
 

( 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

  
Số: 79 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

                                
 

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

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng                     
người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4 
 

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 Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 
ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 
chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ 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 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ 
về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BNV ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 
nước của thành phố Đà Nẵng năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 5935/BNV-TCBC ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ Nội 
vụ về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Đà Nẵng 
năm 2022; 

Theo Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành 
chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm 
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cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022 của thành phố; Báo cáo thẩm tra số 172/BC-
HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 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. Thông qua nội dung về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành 
chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm 
cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022 của thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Quyết định biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân thành phố, quận, huyện như sau:  

a) Biên chế công chức: 1.786 biên chế  
b) Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ: 176 chỉ tiêu. 
2. Quyết định biên chế để chuyển số công chức phường tại các phường không tổ 

chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận theo 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: 675 biên chế. 

3. Phê duyệt tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ trong đơn vị sự nghiệp 
công lập: 

a) Chỉ tiêu số lượng người làm việc: 17.078 chỉ tiêu. 
b) Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ: 762 chỉ tiêu. 
4. Phê duyệt tổng số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội theo quy định 

tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động và quản lý hội: 109 người. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố: 
a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này về phân bổ biên chế công chức, số 

lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 cho 
cơ quan, đơn vị, địa phương. 

b) Giao số lượng người đối với từng hội trong tổng số lượng quy định tại khoản 
4, Điều 1 Nghị quyết này. Giữ ổn định và triển khai thực hiện cơ chế giao khoán hoặc 
hỗ trợ kinh phí đối với các hội thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao theo 
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương 
về tinh giản biên chế sau khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. 
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c) Điều chỉnh biên chế công chức tạm thời đối với các cơ quan của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện trong tổng số biên chế được Hội đồng 
nhân dân thông qua khi có điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ hoặc tổ chức lại cơ quan, 
tổ chức hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền, báo cáo Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố 
quyết định tại kỳ họp gần nhất. 

d) Rà soát về vị trí việc làm và biên chế công chức phù hợp với quy định tại Nghị 
định số 62/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ và việc thí điểm tổ 
chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 
119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội. 

đ) Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công 
lập từ cơ chế ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ sang tự chủ một phần và tự chủ 
hoàn toàn hoặc chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ cung ứng dịch 
vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 
năm 2020 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 X,  nhiệm 
kỳ 2021 - 2016, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

 

   CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Xét Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm 
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 
nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các 
cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 
45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 
dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 
thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan 
trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và 

các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số: 81 /NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày  17 tháng 12  năm 2021 
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Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. 

- Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh đã tham gia bảo hiểm y 
tế tự nguyện sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh 
toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo yêu cầu và tự chi trả. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng và cung cấp dịch vụ xét 
nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. 

- Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, 
thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước 
chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.  

2. Giá các dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (bao gồm chi phí trực tiếp và chi 
phí tiền lương, chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiêm) 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 16.400 đồng/xét nghiệm. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động là 38.500 
đồng/xét nghiệm. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
lấy mẫu đơn là 166.800 đồng/xét nghiệm (Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 63.200 
đồng, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 103.600 đồng). 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
lấy mẫu gộp, gồm:   

+ Trường hợp gộp < 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) là 94.300 đồng/xét nghiệm 
(Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 31.600 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 
62.700 đồng). 

+ Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) là 76.000 đồng/xét nghiệm 
(Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 30.200 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 
45.800 đồng).  

+ Trường hợp gộp < 5 mẫu tại phòng xét nghiệm là 139.300 đồng/xét nghiệm 
(Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 65.900 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 
73.400 đồng).  

+ Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm là 122.500 đồng/xét nghiệm 
(Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 66.800 đồng, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 
55.700 đồng). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 
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. 

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. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 
 
 

 

 
 

CHỦ TỊCH  

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:  82 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  17  tháng 12 năm 2021 
 

                 
NGHỊ QUYẾT  

Về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch 
kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn huyện Hòa Vang 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4  

 

 
 

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 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị 
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
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 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 Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ 
Thành uỷ Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hoà Vang đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 
thông qua những nội dung chính, cơ bản của Đề án thí điểm phát triển nông nghiệp, 
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp khai thác dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện 
Hòa Vang và Công văn số 7978/UBND-KT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
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nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết riêng đối với nội dung thí điểm; Báo 
cáo thẩm tra số 172/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 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. Thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết 

hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa 
Vang, như sau: 

1. Phạm vi 
a) Thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, 

lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang (gọi tắt là mô hình thí 
điểm). 

b) Thời gian thực hiện thí điểm: Từ năm 2022 đến năm 2025. 
c) Số lượng mô hình thí điểm: Tối đa không quá 15 mô hình trên địa bàn huyện 

Hòa Vang. Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện không quá 01 mô hình. Ưu tiên các 
tổ chức, cá nhân là người địa phương và các mô hình kết hợp nhiều loại hình sản xuất. 

2. Đối tượng áp dụng 
a) Các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam có nhu cầu đăng ký thực hiện mô 

hình thí điểm. 
b) Các loại đất được thực hiện mô hình thí điểm: Đất trồng cây lâu năm, đất 

trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất. 
3. Nguyên tắc thực hiện thí điểm 
a) Việc thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải tuân theo nguyên tắc khai thác không 
gian, cảnh quan sinh thái vùng sản xuất nông, lâm, nuôi trồng thủy sản để gia tăng giá 
trị kinh tế, tạo sinh kế mới cho người dân nông thôn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí 
cho đối tượng khách du lịch trong ngày, người dân đô thị và trải nghiệm thực tế cho 
học sinh, sinh viên; không thay đổi mục đích sử dụng đất, rừng; không thay đổi kết cấu 
và hiện trạng đất, rừng; không làm thoái hóa tính chất và môi trường đất nông nghiệp; 
không gây ô nhiễm nguồn nước, không thay đổi cơ cấu cây trồng; các hạng mục cơ sở 
vật chất được lắp dựng phải bằng vật liệu thô sơ, thân thiện với môi trường, không phá vỡ 
cảnh quang chung. 

b) Việc thực hiện mô hình thí điểm phải tuân theo nguyên tắc tỷ lệ tối thiểu 70% 
diện tích đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

c) Mô hình thí điểm phải được thực hiện trên đất đã được nhà nước cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng 
quy định của pháp luật. 
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d) Mô hình thí điểm phải có diện tích từ 3.000m2 (ba nghìn mét vuông) trở lên đối 
với đất nông nghiệp (gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm), đất nuôi trồng 
thủy sản; 10.000m2 (mười nghìn mét vuông) trở lên đối với đất rừng sản xuất.  

đ) Mô hình thí điểm không được cung cấp dịch vụ lưu trú; không để cơ sở hạ tầng 
trong mô hình thí điểm thành chỗ ở, nơi thờ tự và thực hành tôn giáo, tín ngưỡng. 

e) Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với cơ sở vật chất 
lắp dựng trong mô hình thí điểm (bao gồm thiệt hại do thiên tai). Khi cơ quan có thẩm 
quyền đề nghị chấm dứt mô hình thí điểm, tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ và không được 
bồi thường, hỗ trợ về cơ sở vật chất lắp dựng trong mô hình thí điểm.  

4. Các dịch vụ du lịch được triển khai thí điểm 
a) Dịch vụ trải nghiệm. 
b) Dịch vụ ăn uống. 
c) Dịch vụ vui chơi, giải trí. 
5. Nguồn vốn, kinh phí thực hiện 
Nguồn vốn, kinh phí thực hiện các mô hình thí điểm do các tổ chức, cá nhân 

tham gia thí điểm tự bảo đảm. Không sử dụng ngân sách nhà nước. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án để tổ chức thực hiện Nghị 
quyết này, lưu ý phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, 
phòng cháy, chữa cháy và chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, thanh tra để kịp thời xử lý 
những vi phạm (nếu có). 
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày ký./. 

 

   
 
 
 
 
 

                    CHỦ TỊCH  
         Lương Nguyễn Minh Triết 
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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:  83 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  17  tháng 12  năm 2021 
 

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 29 

tháng 11 năm 2021 về việc chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Hòa Khương 
2 phục vụ giải tỏa Tuyến đường vành đai phía Tây; Tờ trình số 209/TTr-UBND 
ngày 29 tháng 11 năm 2021 về việc chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật 
Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2); Tờ trình số 212/TTr-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 8373/UBND-BCTGT ngày 13 tháng 
12 năm 2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Vành đai 
phía Tây (đoạn qua Khu công nghệ thông tin tập trung); Tờ trình số 224/TTr-
UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, 
tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 
3; Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc chủ trương đầu 
tư dự án Kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê; Tờ trình số 
229/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc chủ trương đầu tư dự án 
Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ (giai đoạn 2); Tờ trình số 225/TTr-UBND 
ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc chủ trương đầu tư dự án Chung cư xã hội cho 
người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên; Tờ trình số 230/TTr-
UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ 
thuật, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình Chợ Đầu mối Hòa 
Phước; Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của UBND thành 
phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường Trục I 
Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đến Bệnh viện Ung Thư, đoạn từ 
Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 
1A đến đường sắt); Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 về 
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việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Khu 
tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái); Tờ trình số 211/TTr-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, 
thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng), Bảo vệ, 
nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả 
năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của 
thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 về 
việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Phong - Hòa 
Tiến (ADB5); Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 về việc hủy 
bỏ chủ trương đầu tư dự án Đền bù giải tỏa Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc; 

 Báo cáo thẩm tra số 120/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban 
Đô thị, Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của  Ban 
Văn hóa - Xã hội, Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 
2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với 07 dự án: Khu tái định cư 
Hòa Khương 2 phục vụ giải tỏa Tuyến đường vành đai phía Tây; Hạ tầng kỹ thuật 
Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2); Tuyến đường Vành đai phía 
Tây (đoạn qua Khu công nghệ thông tin tập trung); Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng 
niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3; Kè chống sạt lở 
thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê; Đường giao thông nội thị quận Cẩm 
Lệ (giai đoạn 2); Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ 
Mộng Nguyên. 

  
Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 03 dự án: Tuyến 

đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đến Bệnh viện Ung 
Thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút 
giao Quốc lộ 1A đến đường sắt); Tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Khu tái 
định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái); Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông 
Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng), bảo vệ, nâng cao khả năng chứa 
tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm 
ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng. 

 
Điều 3. Hủy bỏ chủ trương đầu tư 02 dự án: Nâng cấp, cải tạo đường 

Hòa Phong - Hòa Tiến (ADB5) tại Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 
13/3/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng; Đền bù giải tỏa Cụm công nghiệp 
Hòa Hiệp Bắc tại Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND 
thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 4. Chưa quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật, 
giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình Chợ Đầu mối Hòa Phước. 
Đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án 
đầu tư và trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất. 

Điều 5. 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. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập thủ tục liên quan để triển khai 
thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện 
các nội dung theo Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, Ban Kinh tế - Ngân sách 
và Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố.  
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành 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. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám 
sát việc tổ chức triển khai, thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

     Số:  84 /NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày   17  tháng 12 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

 

 

 

Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 
 
 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố tại Tờ trình số 181/TTr-HĐND 
ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Ủy viên Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra số 
166/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 
thành phố; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng tại phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2021, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hà Nam được  47/47 đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 90,38% so với tổng số 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Đà 
Nẵng biểu quyết thông qua. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

 

 
   CHỦ TỊCH          

    Lương Nguyễn Minh Triết 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

     Số:  85 /NQ-HĐND        Đà Nẵng, ngày  17 tháng 12 năm 2021 
 
 
 

           

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên  

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 180/TTr-
UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban 
nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; 

Căn cứ Biên bản biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân 
thành phố tại phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2021, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với các ông có tên sau: 

1. Ông Lê Văn Trung được 50/50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 96% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Ông Nguyễn Hà Bắc được 50/50 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 
mặt tán thành, đạt tỷ lệ 96% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành 
phố biểu quyết thông qua. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 

 

. CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 86/NQ-HĐND  Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ năm 2022 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 10 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; 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 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình 
chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội 
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 42/2021/QH15 ngày 
13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết 
số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định 
của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 86/NQ-CP 
ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống 
dịch COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 
của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của 
Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”; 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân 
(HĐND) thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các cơ quan hữu quan, báo 
cáo thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố và ý kiến của đại biểu HĐND thành 
phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra từ ngày 
15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, 
sự nỗ lực, quyết tâm cao của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận 
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Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong 
công tác chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, bảo đảm hoạt động của HĐND thành phố ngày 
càng chủ động, trách nhiệm, đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết 
với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân thành phố đánh giá cao.  

1. Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, 
quyết định các nội dung sau đây: 

1.1. Thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành 
phố, các Ban của HĐND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Toà án nhân 
dân thành phố, Cục thi hành án dân sự thành phố; các báo cáo của UBND, Viện kiểm 
sát nhân dân, Toà án nhân dân các quận, UBND các phường (Phụ lục 01 đính kèm). 

1.2. Thông qua các nội dung, chính sách theo đề xuất của UBND thành phố: Bổ 
sung dự toán nguồn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2021 
(Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 18/11/2021); tiếp tục vận dụng nội dung, mức chi 
tại Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính thực hiện Chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố năm 2021 (Tờ trình số 219/TTr-
UBND ngày 03/11/2021); bổ sung nguồn vốn ủy thác để cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì 
và mở rộng việc làm năm 2021 (Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 23/11/2021); hỗ trợ 
kinh phí đầu tư công trình Nhà bán trú Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Chiềng 
Yên, huyện Vân Hồ theo đề nghị của UBND tỉnh Sơn La (Tờ trình số 170/TTr-UBND 
ngày 08/11/2021); hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình dân sinh bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 
08/11/2021). 

1.3. Thống nhất Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 01/12/2021 của Thường trực 
HĐND thành phố về việc lùi thời gian báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND 
thành phố về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045”. Giao Thường trực HĐND thành phố tiếp tục hoàn chỉnh nội dung, 
báo cáo tại Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2022. 

1.4. Chưa thông qua Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND 
thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định khu 
vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng 
nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 
được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố; Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 
09/12/2021 của UBND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật, giải 
phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình Chợ Đầu mối Hòa Phước. 

2. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thành phố đã được Ban Thường 
trực UBMTTQVN thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tổng hợp 
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đầy đủ gửi đến HĐND thành phố, là cơ sở để các đại biểu HĐND thành phố thảo luận 
về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện chất vấn, tham gia ý kiến đối với các dự thảo 
nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Hoạt động dân 
nguyện được các cơ quan chú trọng, nâng cao hiệu quả; kết quả giám sát việc giải 
quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là cơ 
sở quan trọng để các cơ quan, tổ chức nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. 
HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, UBND các quận, phường: 

2.1. Rà soát, khẩn trương giải quyết 151 kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 
HĐND thành phố bảo đảm đúng quy định; trả lời cho UBMTTQVN thành phố, các tổ 
đại biểu và đại biểu HĐND thành phố; đồng thời, báo cáo kết quả về Thường trực 
HĐND thành phố trước ngày 15/3/2022. 

2.2. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân; nghiêm túc thực hiện chế độ 
tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; nghiên cứu xây dựng cơ chế và tổ chức 
thực hiện tiếp công dân trực tuyến phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; 
tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, tồn 
đọng, kéo dài; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền, nhất là các vụ việc mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ 
trên 85%; tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung 
tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. 

3. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến 
mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội thành phố, HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương 
toàn thể Nhân dân thành phố, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính 
trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các lực lượng tuyến 
đầu phòng, chống dịch đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, nỗ lực, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt và có hiệu 
quả các giải pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo 
từng giai đoạn cụ thể. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng 
lòng hưởng ứng và chia sẻ của doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, mặc dù chịu nhiều 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng thành phố cũng đã đạt được một số kết quả 
khả quan như: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố năm 2021 ước tăng 0,18% 
so với cùng kỳ 2020; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 15,4% (NQ tăng 6-7%); 
thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan; một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng 
vẫn giữ mức tăng trưởng1; đến ngày 15/12/2021, tổng thu ngân sách bằng 97,9% dự 
toán2... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân 

 
1 Tài chính, ngân hàng tăng 6,2%; Thông tin và truyền thông tăng 9,9%;  
2 Dự kiến đến cuối tháng 12/2021, tổng thu ngân sách vượt dự toán HĐND thành phố giao.  
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dân được chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh 
đó, thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chủ trương, định hướng quan trọng3; 
làm việc với các bộ, ngành Trung ương, với Thủ tướng Chính phủ báo cáo đề xuất tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, các 
bản án, làm cơ sở pháp lý, nền tảng, tạo nguồn lực, động lực để phát triển thành phố 
trong thời gian đến. 

Tuy nhiên, tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVD-19 đã tác động tiêu cực 
đến tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Nền kinh tế thành phố gần như đóng băng 
trong Quý II và quý III năm 2021 do thực hiện các quy định về việc thực hiện giãn 
cách xã hội và một số biện pháp cấp bách nhằm khống chế dịch bệnh. Nhiều chỉ tiêu 
chủ yếu sụt giảm và có mức tăng trưởng khá thấp, trong đó 08/11 chỉ tiêu không đạt kế 
hoạch đề ra(4). Hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa có lúc, có nơi bị 
đình trệ. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao; đời sống của một bộ phận người 
dân, nhất là người lao động phổ thông, người nghèo gặp khó khăn. Ngân sách thành 
phố tập trung hỗ trợ cho công tác phòng chống, dịch trong khi nguồn thu sụt giảm đã 
tạo áp lực lớn cho việc cân đối ngân sách thành phố. Những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện, khắc phục các sai phạm theo các kết luận thanh tra, bản án 
của cơ quan Tòa án đã ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất 
đai để thực hiện các dự án. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 có lúc, có nơi còn 
chủ quan, bị động, lúng túng; tổ chức thực hiện chưa đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo 
xử lý tình huống cụ thể, đột xuất, không theo kịp diễn biến của tình hình thực tế. Việc 
thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố cũng đặt 
ra nhiều vấn đề đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, công tác giám sát 
của HĐND, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đối với cấp quận, 
phường. 

4. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và các 

 
3 Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung 
thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 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 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; 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 
Đà Nẵng; Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây 
dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung; chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, lập Đề án xây 
dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. 
4 (1) Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 0,18% so với năm 2020 (NQ tăng 6%); (2) 
Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 1,24% (NQ tăng 5-6%); (3) Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng 
ước giảm 2,13% (NQ tăng 6-7%); (4) Giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản ước giảm 2,38% (NQ tăng 3-
4%); (5) Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giảm 8,9% (NQ tăng 6-7%); (6) Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm đạt khoảng 
0,81% (NQ: 4,5%); (7) Tỷ suất sinh thô ước tăng 0,03%o so với năm 2020 (NQ: tăng 0,05‰); (8) Tỷ lệ hộ nghèo cuối 
năm (chuẩn mới đa chiều) còn 1,5% (NQ: 1,04%). 
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mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; đặc biệt đây cũng là thời điểm đánh 
dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi thành phố trở thành đơn vị hành 
chính trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, dự báo thành phố nói riêng và cả nước nói chung 
vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nguy cơ lớn ảnh hưởng đến 
thành quả và mục tiêu, giải pháp chống dịch, ổn định kinh tế - xã hội trong thời gian đến. 
HĐND thành phố đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xác định nhiệm vụ 
trọng tâm, hàng đầu ngay từ đầu năm 2022 là tập trung cao độ, triển khai hiệu quả các 
giải pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt với dịch COVID-19, gắn với duy trì và phát triển 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội trên địa bàn thành phố tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội đã đề ra. Trọng tâm là: 

4.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung 
ương và của thành phố về phòng, chống dịch COVID-19 với quan điểm xác định công 
tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng. Chỉ 
đạo thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch đảm bảo bám sát mục 
tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” gắn với thực 
hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố; thực hiện tốt phương 
châm “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của người dân + một số biện 
pháp khác trong phòng, chống dịch”.  

Nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện bệnh sớm, khống chế kịp thời, có 
hiệu quả dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định ứng 
xử phù hợp với từng mức độ dịch bệnh và thường xuyên cập nhật phương án ứng phó 
với mọi tình huống, không chủ quan, lơ là; có kế hoạch để chủ động về vắc xin và thuốc 
điều trị bệnh COVID-19; quyết tâm không để phát sinh điểm nóng phức tạp trong năm 
2022.  

Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; 
có giải pháp bảo vệ người cao tuổi, người có bệnh nền, nhất là những người bị bệnh 
nặng và nhiều nguy cơ tử vong do dịch COVID-19. Tăng cường quản lý và kiểm soát 
chặt chẽ người về từ vùng dịch, nhất là tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của Tổ 
COVID cộng đồng. Không cực đoan trong việc triển khai các biện pháp điều tra, truy 
vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị, ngăn chặn dịch bệnh vào thành phố mà 
thực hiện trên nguyên tắc “khoanh vùng, cách ly diện hẹp, xét nghiệm, sàng lọc diện 
rộng”; hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống Nhân dân và sản xuất của 
doanh nghiệp. Đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em và triển khai kế hoạch 
tiêm vắc xin mũi 3. 

Thực hiện đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời hạn các 
chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, 
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hợp tác xã theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn 
bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của thành phố. Khẩn trương rà soát, đánh 
giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong điều kiện 
phòng, chống dịch năm 2021 một cách tổng thể. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp hỗ 
trợ các nhóm đối tượng bảo đảm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn cũng như các biện 
pháp tổ chức thực hiện nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, nâng cao tỷ lệ giải ngân các 
gói hỗ trợ.  

Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ 
chức sản xuất và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch gắn với phương châm “An 
toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán; thực hiện khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19. 

4.2. Tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt Chủ đề năm 2022: 
“Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển 
kinh tế - xã hội” với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:  

a) Mục tiêu tổng quát 

Ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai một cách linh hoạt và có hiệu quả Kế 
hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an 
toàn và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế với thiên tai, dịch bệnh. Triển 
khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của 
Quốc hội và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ gắn với đẩy mạnh sắp xếp 
tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, đi đôi với tạo dựng môi trường 
đổi mới sáng tạo. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính 
sách đặc thù phát triển thành phố. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, 
có trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác xúc tiến, thu 
hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, 
phúc lợi xã hội, an ninh trật tự và đời sống người dân, nhất là thực hiện tốt các chương 
trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”. 

b) Các chỉ tiêu chủ yếu 

* Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022 

(1) Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6-7% so 
với năm 2021;  

(2) Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%;  

(3) Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6-7%;  
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(4) Giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 2-3%;  

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 9-10%; 

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu năm 2021; 

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 6-7%; 

(8) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế tăng 4%; tỷ 
lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo (có bằng cấp, chứng chỉ) đạt 50,6%; 

(9) Tỷ suất sinh thô tăng 0,05‰; 

(10) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn sức lao động đến cuối năm (chuẩn thành phố) 
giảm còn 3%; 

(11) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. 

* Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của các quận, phường theo các phụ lục 
đính kèm. 

* Kịch bản phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 

HĐND thành phố thống nhất với đề xuất của UBND thành phố về kịch bản phát 
triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 theo Kịch bản Trung bình. Theo đó, dự báo 
tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước vẫn đang trong quá 
trình phục hồi; một số ngành dịch vụ bắt đầu phát triển ổn định, lượng khách du lịch có 
xu hướng tăng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6,2%5. Đề nghị UBND 
thành phố sớm chỉ đạo triển khai thực hiện những giải pháp đồng bộ, quyết liệt về phòng, 
chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 
GRDP cao nhất.  

c) Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26/10/2021 
của UBND thành phố về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong 
bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Rà soát, đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong 
điều kiện phòng, chống dịch, nhất là các cam kết của lãnh đạo thành phố đối với doanh 
nghiệp tại Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp năm 2021”. Triển khai thực hiện có hiệu 
quả các chính sách khuyến công và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đồng hành cùng 
người dân và doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 

 
5 Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5,4%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,8%; giá trị gia tăng 
khu vực nông nghiệp tăng 2,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,9%. 
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thuận lợi tiếp cận các chính sách về hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ đất đai, thuế, phí, lao động… 
Thường xuyên tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố sớm gia nhập thị trường; hỗ trợ đắc lực cho các 
dự án đã và đang hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục, mở rộng sản xuất 
kinh doanh, tăng vốn đầu tư. Khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến 
khích xã hội hóa trên một số lĩnh vực; chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức 
vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn; đồng 
thời xây dựng các chính sách phát triển kinh tế đêm; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Triển khai Kế hoạch và có giải pháp hữu hiệu khôi phục hoạt động du lịch Đà 
Nẵng theo phương châm “Chủ động - thích ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục 
du lịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch và cộng đồng”. 
Xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2022, phương án 
đón du khách trong tình hình bình thường mới, tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch để 
thu hút du khách, nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh và tái thiết lập các thị 
trường khách du lịch, trong đó tập trung thu hút khách du lịch nội địa, chủ động kế 
hoạch thu hút khách quốc tế đảm bảo an toàn; phối hợp đề xuất mở lại các tuyến đường 
bay quốc tế. 

Chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu phù hợp với tình hình 
diễn biến của dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu. Triển 
khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, phát triển thị 
trường trong nước; phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu, liên kết hợp tác sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa tham gia vào chuỗi cung cấp 
của các nhà phân phối, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi của thành phố, khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

Tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo các phương tiện vận chuyển 
hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất được lưu thông thông suốt, không để 
bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa và phục hồi vận tải hành khách sau khi 
dịch COVID-19 được kiểm soát. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Tập trung phát triển 
dịch vụ logistics, cảng biển, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả 
nước”. Triển khai các nhiệm vụ về giao thông thông minh thuộc Đề án xây dựng thành 
phố thông minh.  

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 16/7/2021 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 
của UBND thành phố về việc ban hành Đề án Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 gắn với Đề án xây dựng thành phố thông minh, phát triển Chính quyền 
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số, Kinh tế số, Xã hội số. Hoàn thành đưa vào sử dụng vận hành và khai thác Khu Công 
viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); hỗ trợ triển khai các khu công nghệ thông tin do 
doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Xây dựng, hoàn thiện quy trình hỗ trợ phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xúc tiến, thu hút đầu tư, hình thành dự án Không 
gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân; xúc tiến sớm việc hình thành Trung tâm Hỗ trợ 
Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW 
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Ưu tiên bố trí bổ sung nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng 
phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập 
trung Đà Nẵng; đưa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (giai đoạn 1) đi vào hoạt động, triển khai 
đầu tư các cụm công nghiệp còn lại theo quy định. 

- Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chú trọng 
đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm 
thiểu thiệt hại do thiên tai, phát triển sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
hữu cơ, sinh thái, sản phẩm chủ lực, đặc trưng gắn với Chương trình OCOP. Đẩy nhanh 
tiến độ hoàn thành dự án nâng cấp Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 1) gắn với tăng cường 
công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Âu thuyền, Cảng cá Thọ Quang. Nghiên cứu, 
đề xuất phương án triển khai đầu tư 02 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao6. 
Thực hiện cắm mốc quy hoạch 03 loại rừng. Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 
46,8%. 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư 
trong, ngoài nước 

Tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư với hình thức phù hợp 
với diễn biến của dịch COVID-19 trên cơ sở tận dụng tối đa công nghệ thông tin. Tập 
trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, mặt 
bằng sạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thật sự minh 
bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao. Chủ động thu hút có chọn lọc các dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài; gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo 
vệ môi trường; nâng cao chất lượng thẩm định tiêu chuẩn môi trường các dự án đầu tư 
vào thành phố. 

- Về công tác quy hoạch; triển khai, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển 
thành phố Đà Nẵng, các chỉ đạo của Trung ương 

Hoàn thành lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 trong quý II năm 2022, Quy hoạch điều chỉnh Cảng Hàng không quốc tế Đà 

 
6 Tại xã Hòa Khương và xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang. 
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Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đồ 
án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
trong đó đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch các khu chức năng để 
làm cơ sở lập dự án và kêu gọi đầu tư xây dựng công trình; chú trọng công tác lập, 
chuẩn bị đầu tư các dự án phục vụ công cộng tại khu vực trung tâm thành phố (Quảng 
trường Trung tâm kết hợp với Bảo tàng di tích Thành Điện Hải, quy hoạch cảnh quan 
hai bên sông Hàn, quy hoạch các tuyến phố đi bộ, phố chuyên doanh…) và thủ tục đầu 
tư để hình thành các khu đô thị lớn khu vực phía Tây, phía Nam thành phố (Khu đô thị 
sườn đồi, Khu đô thị phi thuế quan, Khu đô thị Sân bay, Khu đô thị Làng Đại học…). 
Tập trung hoàn thành việc xây dựng các chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị, 
phát triển nhà ở, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2022. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045; 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 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; 
đề xuất Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân 
sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Triển khai thực hiện Kết luận số 
20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đẩy 
nhanh việc xây dựng Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính 
quy mô khu vực. 

HĐND thành phố kiến nghị các cơ quan Trung ương quan tâm, hỗ trợ để kịp thời 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các kết luận thanh tra, bản án của cơ 
quan Tòa án để thành phố có nguồn lực, động lực cho sự phát triển trong thời gian đến.  

Phối hợp với các cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 
quan trọng quốc gia có ý nghĩa vùng, liên vùng như: Đầu tư xây dựng bến Cảng Liên 
Chiểu, Khu đô thị làng Đại học Đà Nẵng, Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa 
Liên - Túy Loan), Nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc 
tế Đà Nẵng, Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14B (đoạn còn lại qua địa phận Đà Nẵng), 
Nâng cấp Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2)… Tiếp tục phối hợp đề xuất các bộ, ngành 
Trung ương ưu tiên đầu tư, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14G, 14D nhằm thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội trên hành lang kinh tế Đông Tây.  

Đẩy nhanh việc xúc tiến đầu tư hệ thống giao thông công cộng; điều chỉnh có 
hiệu quả lộ trình các tuyến xe buýt và công tác thông tin truyền thông cho hệ thống xe 
buýt. Xây dựng chính sách hợp lý để phát triển các bãi đỗ xe công cộng, kết hợp công 
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tác quản lý, hạn chế đậu đỗ xe trên lòng đường tại khu vực trung tâm thành phố, kiệt 
hẻm. Phân cấp mạnh cho các quận, huyện để thực hiện chủ trương đầu tư, nâng cấp mở 
rộng các đường kiệt dưới 4m thành các tuyến đường đạt tiêu chuẩn. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 
2022; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường 

Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện 
tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
để sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí 
vốn và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Chủ tịch hội đồng giải phóng mặt 
bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng 
cho các đơn vị thi công.  

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng theo Chỉ thị số 21-
CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản 
lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; chú trọng lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc, kiểm tra sau cấp phép xây dựng, quản lý 
trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; gắn việc phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc tiêu 
biểu. 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố 
Môi trường” giai đoạn 2021-2030. Hoàn thành việc phê duyệt Đề án đất nông nghiệp 
không được khai thác phục vụ cho sản xuất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 
trong quý I năm 2022; tăng cường công tác quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng 
trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, bãi bồi ven sông… Kêu gọi đầu tư công nghệ 
xử lý môi trường hiện đại, bền vững; thực hiện công tác giám sát vận hành lò đốt chất 
thải rắn nguy hại và chất thải y tế tại Bãi rác Khánh Sơn. Rà soát quy hoạch, khai thác 
các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, san nền, đảm bảo cân bằng nhu cầu sử dụng 
và công tác bảo vệ môi trường; có biện pháp quản lý triệt để việc đóng cửa mỏ, phục 
hồi môi trường tại các mỏ. Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy nhanh công tác cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nhất là khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu, 
Cẩm Lệ. Xử lý dứt điểm và không để tái phát tình trạng nuôi trồng thủy, hải sản lồng 
bè tự phát trên các sông, vịnh trên địa bàn thành phố. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, 
dự án động lực, trọng điểm, quan trọng có tác động kích thích, phục hồi phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn thành phố, như: Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần 
Thị Lý; Tuyến đường Trục I Tây Bắc; Nhà máy nước Hòa Liên; dự án Cải thiện hạ 
tầng giao thông; Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601; đường ven sông Tuyên Sơn - Túy 
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Loan; Tuyến đường vành đai phía Tây; Tuyến đường Vành đai phía Tây 2 thuộc dự án 
Cải thiện hạ tầng giao thông; Cụm công nghiệp Cẩm Lệ; Khu Tái định cư phục vụ giải 
tỏa cụm Công nghiệp Hòa Nhơn; Dự án Cải thiện môi trường nước khu vực phía Đông 
quận Sơn Trà; Tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành; Khu Tái định 
cư phục vụ giải tỏa dự án Tuyến đường vành đai phía Tây tại các xã Hòa Phong, Hòa 
Khương, Hòa Phú... Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án chậm 
triển khai nhiều năm, các công trình dỡ dang trên địa bàn thành phố để bàn giao cho 
quận, huyện quản lý theo thẩm quyền.  

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà 
nước 

Tăng cường các biện pháp nuôi dưỡng, phát triển, quản lý nguồn thu gắn với 
chống thất thu; có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn 
thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 tăng từ 3-5% số thu so với năm 2021. 
Quản lý chặt chẽ và khai thác có kế hoạch và hiệu quả, bền vững nguồn lực tài chính 
từ đất đai để tập trung vốn đầu tư cho những dự án cấp bách, trọng điểm, có tính kết 
nối, lan toả cao. Triển khai các chủ trương, giải pháp hỗ trợ nền kinh tế đối phó với 
dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế; chủ động có các 
giải pháp về nguồn vốn cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, người lao 
động gặp khó khăn. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; bảo đảm chi an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh. Ưu tiên nguồn lực để bố trí cho 
các công trình dân sinh cấp thiết và trả nợ vay chính quyền địa phương khi đến hạn.  

Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, không bố trí dự toán 
chi cho các chính sách chưa ban hành, chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách 
nhà nước khi thật sự cấp thiết và có nguồn bảo đảm. Xử lý kịp thời, đầy đủ những sai 
phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kiên quyết xử lý trách 
nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai 
chế độ, chính sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống 
nhân dân 

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 11/11/2021 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các chương trình 
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thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô 
thị”. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao, thu hút sự đầu tư của xã 
hội vào các lĩnh vực hoạt động ngành.  

Đổi mới và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa 
học và công nghệ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học bám sát vào 06 chương 
trình nghiên cứu trọng điểm giai đoạn 2017-2025 và mục tiêu phát triển của thành phố. 
Triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Xây dựng 
và triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.  

Tiếp tục nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện vệ tinh 
thông qua hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự 
án, công trình trọng điểm về y tế đã đầu tư, như: Trung tâm tim mạch (giai đoạn 2); 
Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình; Trung tâm ghép tạng 
và cấy ghép tế bào gốc; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà (giai đoạn 
1); Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Hoàn thành thủ tục đầu tư Bệnh viện y học nhiệt đới. 

Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo đủ các phòng học, phòng chức năng, 
phòng học bộ môn theo quy định; triển khai Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường 
học giai đoạn 2021-2025. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo 
dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học. Tiếp tục triển khai 
Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 
trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”, Phát triển giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình An sinh xã 
hội trên địa bàn thành phố đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Có việc 
làm” giai đoạn 2021-2025; Đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025; Chương trình 
“Không có người lang thang xin ăn” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Kế 
hoạch thực hiện mục tiêu Chương trình “Không có học sinh bị bạo hành, xâm hại trong 
nhà trường; học sinh bỏ học, bị đuối nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”. 
Quan tâm chăm lo, thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính 
sách, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tổ chức các hoạt động 
cho nhân dân vui xuân, đón tết thiết thực, phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 
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- Tập trung công tác xây dựng chính quyền; hoàn thiện thể chế tại địa phương; 
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác phòng, chống 
tham nhũng, giải quyết các khiếu nại, tố cáo 

Triển khai có hiệu quả Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí 
điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố; đảm bảo nhân lực, vật lực và 
tài lực cho cơ quan, địa phương được phân cấp, ủy quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với nâng cao năng lực quản lý, 
điều hành, tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là ở 
cơ sở, trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án kiện toàn tổ 
chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố quản lý theo lộ trình 
đã được phê duyệt. Chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp. 
Rà soát, nghiên cứu đề xuất HĐND thành phố tăng mức phụ cấp và hỗ trợ cho người 
hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn (tại Nghị 
quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố) và quy định 
mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, dưới 
phường, xã, mức khoán kinh phí hoạt động của tổ dân phố, thôn (tại Nghị quyết số 
119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐND ngày 
12/7/2018 của HĐND thành phố) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; củng cố và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ pháp chế tại các cấp, ngành. Tăng 
cường quản lý nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng. 
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
đã ban hành để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình phòng chống dịch và duy 
trì, phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Triển khai có hiệu quả và thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị 
quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, chức 
vụ. Chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của 
người có chức vụ, quyền hạn. 

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
khối sở, ngành để làm cơ sở đánh giá hằng năm; tổ chức thực hiện việc kiểm soát tài 
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sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy 
định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 
30/10/2020 của Chính phủ. 

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội: 

Triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030 theo 
tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và 
phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đáp ứng yêu 
cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng 
tiềm lực trong khu vực phòng thủ; thẩm định các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội; thực hiện nghiêm quy chế về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 
quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 
22/9/2008 của Bộ Chính trị và Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính 
trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. 
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên 
có đủ số lượng và chất lượng theo quy định; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, 
an ninh cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ. 

Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
thành phố, nhất là các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, 
hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh 
vực xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú và hoạt động của người nước ngoài; giải quyết kịp 
thời những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự do ảnh hưởng dịch COVID-19.  

Trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, làm giảm 
các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa, 
làm giảm tai nạn giao thông, không để đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài 
vào giờ cao điểm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 
Phối hợp khắc phục các “điểm đen”, tiềm ẩn tai nạn giao thông và những bất cập trong 
tổ chức giao thông. 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Xây dựng kế 
hoạch, phương án trong công tác triển khai, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, các quy 
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định của pháp luật, vừa có phương án hướng dẫn, tuyên truyền để người dân tiếp cận, 
sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính công và giao dịch dân sự. 

5. Đối với các Báo cáo giám sát chuyên đề 

5.1. Liên quan đến Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND 
thành phố về “Tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành 
phố và việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm” 

HĐND thành phố thống nhất với đề xuất, kiến nghị của Đoàn Giám sát chuyên 
đề nêu trên; theo đó đề nghị: 

a) Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu tham mưu 
HĐND thành phố 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xem xét quyết định chủ trương đầu tư 
các dự án. Chú trọng công tác thẩm tra, thông qua kế hoạch vốn và phân bổ các nguồn 
lực đầu tư; bố trí nguồn lực đầu tư công hiệu quả gắn với quá trình tái cơ cấu đầu tư 
công và tái cơ cấu thu - chi ngân sách nhà nước.  

- Phối hợp với UBMTTQVN thành phố tăng cường giám sát, phản biện kịp thời 
đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố, đặc biệt là việc triển khai thực 
hiện nội dung nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề này. 

- Rà soát, tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương 
sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định chưa hợp lý, còn bất cập, chồng 
chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, đầu tư công, quy hoạch, xây 
dựng. 

b) UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành, ban quản lý dự án, đơn vị, 
địa phương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Đoàn 
Giám sát, nhất là tập trung các giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trên 
lĩnh vực đầu tư và đầu tư công hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức rà soát chấn chỉnh, 
làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị liên quan trong việc phát sinh kinh phí đền 
bù lớn ở một số dự án dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, cũng như việc chậm 
trễ triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định phục vụ giải tỏa cho dự án 
chính, làm ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án; tiếp tục kiện toàn 
bộ máy các Ban quản lý dự án đảm bảo năng lực quản lý, điều hành, giám sát các dự 
án đầu tư trên địa bàn thành phố trong thời gian đến. 
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5.2 Liên quan đến Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND 
thành phố về “Quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính của thành phố Đà 
Nẵng” 

HĐND thành phố thống nhất đề xuất, kiến nghị của Đoàn Giám sát chuyên đề 
nêu trên; theo đó đề nghị: 

a) Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo Ban Pháp chế phối hợp với các cơ 
quan liên quan tham mưu HĐND thành phố 

- Rà soát, quyết định phân bổ biên chế hàng năm đảm bảo bố trí biên chế hợp lý 
dựa trên yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ (trong đó cần quan tâm đối với các cơ quan 
được giao nhiệm vụ mới) của từng sở, ngành, quận huyện; điều kiện kinh tế - xã hội, 
dân số từng địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị và Đề 
án phân cấp, ủy quyền, đồng thời rà soát, đánh giá và có giải pháp phù hợp đối với các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng hết số biên chế được giao. 

- Giám sát việc triển khai sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức bên trong các cơ quan 
hành chính theo hướng tinh gọn đầu mối theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị 
định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. 

b) UBND thành phố 

- Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các sở, ngành đã xây dựng Đề án; đồng thời 
chỉ đạo các đơn vị còn lại khẩn trương hoàn thành Đề án trình phê duyệt, hoàn thành 
trong Quý I năm 2022. 

- Chỉ đạo việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức đối với 
số lượng biên chế đã giao nhưng chưa sử dụng ở các sở, ngành và địa phương, báo cáo 
kết quả cho HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2022; không giao thêm biên chế cho 
những cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết biên chế được phân bổ. Trường hợp cơ quan, 
đơn vị và địa phương có biên chế tại mỗi vị trí việc làm chưa sử dụng phát sinh trong 
năm thì kịp thời đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, báo cáo Sở Nội vụ để tổng 
hợp, tham mưu UBND thành phố tổ chức tuyển dụng năm sau. Trường hợp cơ quan, 
đơn vị, địa phương còn biên chế chưa sử dụng nhưng không có kế hoạch sử dụng cụ 
thể, không đăng ký tuyển dụng công chức trong 2 năm trở lên và không có lý do chính 
đáng thì xem xét thu hồi số biên chế này. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương có giải pháp cơ cấu biên chế, sử 
dụng hợp lý, có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính; thực 
hiện biệt phái viên chức theo đúng quy định và có lộ trình thích hợp thực hiện không 
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sử dụng viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà 
nước, báo cáo kết quả cho HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2022. 

6. Về việc chất vấn và trả lời chất vấn 

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành thực hiện trả lời 
bằng văn bản đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chất vấn theo quy định của Luật Hoạt 
động giám sát của Quốc hội và HĐND; đồng thời có giải pháp triển khai thực hiện đúng 
tiến độ các nội dung cam kết trong trả lời chất vấn, trong đó: 

- Hoàn thành Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh 
quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn trong tháng 01/2022 để trình Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. 

- Hoàn thành công tác đấu thầu và khởi công các gói thầu dự án Đầu tư xây dựng 
Bến cảng Liên Chiểu trong tháng 9/2022; hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức khởi công dự án 
Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân trong năm 2022. 

- Hoàn thành dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 trong tháng 9/2022. 

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tuyến đường vành đai phía Tây 2 
thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng; trong đó tổ chức triển 
khai thi công hoàn thành đoạn từ đường số 8 Khu Công nghiệp Hòa Khánh đến nút 
giao cuối tuyến với đường tránh phía nam Hầm Hải Vân trước ngày 30/6/2022. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng đảm bảo đưa Nhà 
máy xử lý rác thải sinh hoạt quy mô 1.000 tấn vào hoạt động chậm nhất trong quý IV 
năm 2024. Hỗ trợ nhà đầu tư đưa Dự án đốt rác phát điện công suất 650 tấn/ngày đi 
vào hoạt động trong năm 2022. 

- Hoàn thành tuyến cống thoát nước Khe Cạn đoạn từ Chợ Chiều đến khu dân 
cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ trong quý III năm 2022. 

- Báo cáo Thường trực HĐND thành phố về tiến độ thực hiện chủ trương đầu tư 
xây dựng trung tâm văn hóa điện ảnh thành phố trong quý II năm 2022. 

- Hoàn thành di dời 01 khu tập thể thuộc sở hữu nhà nước xuống cấp mức độ D 
trong Quý II năm 2022 và 01 khu tập thể mức độ D còn lại vào giữa quý III năm 2022; 
14 khu tập thể thuộc sở hữu nhà nước xuống cấp mức độ C trong năm 2022. 

- Hoàn thành việc di dời, bàn giao mặt bằng cơ sở nhà đất số 88 Thanh Sơn, 
phường Thanh Bình, quận Hải Châu trong quý II năm 2022. 
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- Công an thành phố phấn đấu hoàn thành cấp căn cước công dân trên địa bàn 
thành phố trong tháng 02/2022. 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. HĐND thành phố giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai, bố trí kinh 
phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này trong năm 2022 theo đúng quy định 
của pháp luật; triển khai các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đến các quận, phường 
đảm bảo theo 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. 

7.2. 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. 

7.3. Giao Thường trực HĐND thành phố căn cứ Nghị quyết này có văn bản kiến 
nghị các cơ quan Trung ương quan tâm, hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc khi thực hiện các kết luận thanh tra, bản án của cơ quan Tòa án để thành phố có 
nguồn lực, động lực cho sự phát triển trong thời gian đến. 

7.4. 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 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp 
thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày HĐND thành 
phố biểu quyết thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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