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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
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Số: 18/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi                                                                  

của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
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 Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 
6 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 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 
phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; 

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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 2821/TTr-SNN ngày 22 tháng 7 năm 2022; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công 
văn số 2249/STP-XDKTVB ngày 06 tháng 7 năm 2022; kết quả lấy ý kiến thành viên 
UBND thành phố bằng Phiếu theo Công văn số 2745/VP-KT ngày 29 tháng 7 năm 
2022 của Văn phòng UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nội dung chi, mức 
chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2022. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành thuộc UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống 
thiên tai thành phố; Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai thành 
phố; Giám đốc Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Lê Trung Chinh 
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QUY ĐỊNH 

Về nội dung chi, mức chi của                                                                                          
Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số: 18/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2022 của 
UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai (sau 

đây viết tắt là Quỹ) cho công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai, hoạt động 
ứng phó trong thiên tai và hoạt động phòng ngừa trước thiên tai trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; tổ chức, cá nhân ngoài thành phố, nước ngoài đang hoạt 
động hoặc tham gia công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Chương II 
NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI 

Điều 3. Nội dung chi và mức chi 
1. Chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai 
a) Hỗ trợ sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống 

cho người dân nơi sơ tán: Mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo số ngày 
thực tế được sơ tán và danh sách sơ tán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Hỗ trợ tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên 
tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai đối với người không hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước; hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó thiên tai đối 
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với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định tại 
khoản 1, Điều 19, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của 
Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
và các văn bản khác có liên quan. 

c) Hỗ trợ cho lực lượng thường trực trực ban, chỉ huy, chỉ đạo ứng phó thiên 
tai các cấp: Thực hiện theo Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 
2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi kinh phí phục vụ hoạt động 
của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng và các văn bản khác có liên quan. 

2. Chi cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uổng, thuốc chữa bệnh, sách vở, 

phương tiện học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên 
tai: 

- Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu 
cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai: Mức hỗ trợ không quá 100.000 
đồng/người/ngày/đợt thiên tai, căn cứ vào danh sách được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

- Cứu trợ khẩn cấp về phương tiện học tập: Mức hỗ trợ không quá 200.000 
đồng/học sinh, căn cứ vào danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng 
thiên tai, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai: 

- Hỗ trợ tu sửa nhà ở: 
+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, 

sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi 
phí làm nhà ở với mức 40.000.000 đồng/hộ và khả năng cân đối của Quỹ. 

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư 
hỏng nặng do thiên tai mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa 
nhà ở với mức 20.000.000 đồng/hộ và khả năng cân đối của Quỹ. 

- Hỗ trợ tu sửa cơ sở y tế, trường học, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán 
phòng tránh thiên tai: Mức hỗ trợ tối đa 50.000.000 đồng/công trình tu sửa và khả 
năng cân đối của Quỹ. 

- Hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai: Mức hỗ trợ tối đa 10.000.000 
đồng/xã, phường bị ảnh hưởng/01 đợt thiên tai và khả năng cân đối của Quỹ. 

c) Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên 
tai: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 
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10/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng quy 
định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các văn bản khác có liên quan và khả 
năng cân đối của Quỹ. 

d) Hỗ trợ tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai: Mức chi căn 
cứ theo dự toán hàng năm được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng 
cân đối của Quỹ. 

đ) Hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao 
thông đường bộ, đường sắt quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở: Mức chi căn 
cứ theo dự toán hàng năm được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng 
cân đối của Quỹ. 

e) Hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống 
thiên tai tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình. 

3. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa 
a) Hỗ trợ thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai: Thực 

hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 
01 năm 2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; 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; Nghị 
định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế 
độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí (gồm 
báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) xuất bản phẩm khi tham gia thực hiện tuyên 
truyền, các văn bản khác có liên quan và khả năng cân đối của Quỹ. 

b) Hỗ trợ lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó 
thiên tai và theo cấp độ rủi ro thiên tai: 

- Hỗ trợ lập kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai và 
theo cấp độ rủi ro thiên tai: Mức chi căn cứ theo dự toán hàng năm được các cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt, không quá 10.000.000 đồng/01 xã, phường, không quá 
20.000.000 đồng/01 quận, huyện, không quá 40.000.000 đồng đối với cấp thành phố 
và khả năng cân đối của Quỹ. 

- Hỗ trợ rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai 
và theo cấp độ rủi ro thiên tai: Mức chi căn cứ theo dự toán hàng năm được các cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt, không quá 5.000.000 đồng/01 xã, phường, không quá 
10.000.000 đồng/01 quận, huyện, không quá 20.000.000 đồng đối với cấp thành phố 
và khả năng cân đối của Quỹ. 
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c) Hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm: Đối với 
hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy 
cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ 
trợ chi phí di dời nhà ở với mức 30.000.000 đồng/hộ và khả năng cân đối của Quỹ. 

d) Hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận 
thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương 
và cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-
BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc quy 
định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 
bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở, Nghị quyết 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của 
Hội đồng Nhân dân 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, dự toán hàng năm được các cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt, các văn bản khác có liên quan và khả năng cân đối của Quỹ. 

đ) Hỗ trợ diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp: Mức chi căn cứ theo dự 
toán hàng năm được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của 
Quỹ. 

e) Hỗ trợ mua bảo hiểm rủi ro thiên tai cho đối tượng tham gia lực lượng xung 
kích phòng, chống thiên tai cấp xã: Mức chi căn cứ theo dự toán hàng năm được các 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ. 

g) Hỗ trợ tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực 
lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, tình 
nguyện viên phòng, chống thiên tai: Thực hiện theo quy định tại Mục 7, Nghị định 
số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, các văn bản khác có liên quan 
và khả năng cân đối của Quỹ. 

h) Hỗ trợ xây dựng công cụ, phần mềm, quan trắc, thông tin dự báo, cảnh báo 
thiên tai tại cộng đồng: Mức chi căn cứ theo dự toán hàng năm được các cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ. 

i) Hỗ trợ mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, 
chống thiên tai: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 
03 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và quy định việc 
quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên 
tai, các văn bản khác có liên quan và khả năng cân đối của Quỹ. 

Điều 4. Phân bổ Quỹ 
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Căn cứ nội dung chi, mức chi của Quỹ tại Điều 3 và số thu thực tế trên địa bàn 
mỗi cấp, UBND thành phố quyết định phân bổ cho UBND cấp quận, huyện (sau đây 
gọi là UBND cấp huyện), UBND cấp phường, xã (sau đây gọi là UBND cấp xã) như 
sau: 

1. UBND cấp xã giữ lại 28% số thu trên địa bàn để hỗ trợ chi thù lao cho lực 
lượng trực tiếp thu là 5%; chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu 
quỹ là 3% và chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã là 20%. 
Số tiền thu quỹ còn lại (72% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản quỹ ở cấp huyện 
do UBND thành phố ủy quyền. 

2. UBND cấp huyện giữ lại 23% số thu trên địa bàn (bao gồm cả số thu của 
cấp xã nộp về) để chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện là 
20% và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ là 3%. Số tiền 
còn lại (77% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản của Quỹ cấp thành phố. 

3. Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Cơ quan Quản lý Quỹ không vượt 
quá 3% tổng số thu thực tế của Quỹ (bao gồm cả phần UBND cấp huyện nộp về). 

4. Sau khi báo cáo quyết toán kinh phí được phê duyệt, UBND thành phố phân 
cấp cho UBND cấp huyện thực hiện thu hồi khoản phân bổ nếu còn dư hoặc quyết 
định phân bổ khi nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 
tại cấp xã đã sử dụng hết. Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố chỉ hỗ trợ cho UBND 
cấp huyện khi UBND cấp huyện đã sử dụng hết nguồn kinh phí cho công tác phòng, 
chống thiên tai và phần đã giữ lại tại địa phương mình. 

Điều 5. Thẩm quyền chi 
Căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng tài chính của Quỹ và mức chi tại Điều 

3, Quy định này: 
1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định chi từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên 

tai thành phố hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị cấp thành phố và UBND cấp huyện trên 
cơ sở đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 
thủ dân sự thành phố. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, xã quyết định chi từ nguồn Quỹ Phòng chống 
thiên được giữ lại trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm 
kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện, xã theo đúng quy định và chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 

Điều 6. Trình tự thủ tục chi 
1. Các cơ quan, đơn vị cấp thành phố lập hồ sơ kèm theo tờ trình đề nghị Chủ 

tịch UBND thành phố hỗ trợ thông qua Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố. 
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2. Trường hợp UBND cấp huyện đã sử dụng ngân sách địa phương và nguồn 
quỹ Phòng, chống thiên tai được giữ lại tại địa phương nhưng chưa đáp ứng được 
nhu cầu, UBND cấp huyện lập hồ sơ kèm theo tờ trình đề nghị UBND thành phố hỗ 
trợ qua Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự 
thành phố. 

3. Hồ sơ đề nghị tại khoản 1, khoản 2 Điều này gồm: 
a) Đối với cơ quan, đơn vị cấp thành phố: Văn bản báo cáo kết quả tổng hợp 

thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ của cơ quan, đơn vị kèm theo biên bản đánh giá, xác 
nhận (nếu có) của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền liên quan. 

b) Đối với UBND cấp huyện: 
- Báo cáo khả năng tự cân đối nguồn lực của địa phương và Quỹ Phòng, chống 

thiên tai được giữ lại tại địa phương. 
- Văn bản báo cáo kết quả tổng hợp thiệt hại, đề xuất nhu cầu của địa phương 

kèm theo biên bản đánh giá, xác nhận của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm 
kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện và các đơn vị có thẩm quyền liên quan. 

c) Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính 
chính xác của hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

4. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự 
thành phố có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của UBND cấp huyện 
và các cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát, lấy ý kiến của Sở Tài 
chính (đối với những nội dung có tính chất chi thường xuyên), Sở Kế hoạch và Đầu 
tư (đối với những nội dung có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản) và đề xuất trình Chủ 
tịch UBND thành phố quyết định. 

5. Đối với nội dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 
bị thiệt hại do thiên tai: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 
09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 01 
tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Báo cáo, phê duyệt quyết toán 
1. Các địa phương, đơn vị được hỗ trợ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử 

dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành; đồng thời 
gửi báo cáo quyết toán về Cơ quan Quản lý Quỹ để tổng hợp, thẩm định quyết toán. 

a) UBND cấp xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán kết quả chi Quỹ trên 
địa bàn (bao gồm phần hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu, chi phí hành 
chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ), gửi báo cáo về UBND cấp huyện 
trước ngày 31/01 năm sau để thẩm định theo quy định. 

b) Cơ quan, đơn vị cấp thành phố được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ; UBND cấp 
huyện thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi của UBND cấp xã và lập báo cáo quyết 
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toán kết quả thu, chi quỹ trên địa bàn cấp huyện (bao gồm phần hỗ trợ chi thù lao 
cho lực lượng trực tiếp thu, chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu 
quỹ), gửi báo cáo về Cơ quan quản lý Quỹ thành phố trước ngày 28/02 năm sau để 
tổng hợp, thẩm định theo quy định. 

c) Hằng năm, Cơ quan Quản lý Quỳ thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo 
cáo Sở Tài chính tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau 
và quyết toán thu, chi quỹ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố để báo cáo Hội 
đồng Nhân dân thành phố cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa 
phương. 

d) Sau khi các cấp có báo cáo quyết toán kinh phí, UBND thành phố thực hiện 
thu hồi khoản phân bổ nếu còn dư hoặc quyết định phân bổ khi nguồn kinh phí để 
thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện, xã đã sử dụng hết. 

2. Các danh mục công việc đã hoàn thành phải thực hiện thanh quyết toán ngay 
trong năm được cấp kinh phí. Các công việc chưa kịp hoàn thành trong năm do 
nguyên nhân khách quan, các địa phương, đơn vị đề nghị UBND thành phố cho phép 
chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện. 

3. Quỹ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của 
Bộ Tài chính về chế độ kế toán. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 
thủ dân sự thành phố 

Tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ 
chức liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất trình Chủ tịch UBND thành phố 
quyết định chi từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố theo Quy định này. 
Trường hợp nguồn Quỹ không đủ, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định. 

Điều 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan, tổ 

chức kiểm tra, rà soát, đề xuất tham mưu Chủ tịch UBND thành phố hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo Quy định này. 

Điều 10. Sở Tài chính 
1. Kiểm tra, giám sát về tài chính của Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý 

Nhà nước được UBND thành phố giao. 
2. Thẩm định báo cáo quyết toán Quỹ theo quy định hiện hành và báo cáo kết 

quả cho UBND thành phố. 
Điều 11. Cơ quan quản lý Quỹ thành phố 
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1. Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước với Hội đồng quản lý Quỹ vào 
Quý I năm sau. 

2. Hằng năm, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thẩm tra quyết toán của cơ 
quan, đơn vị cấp thành phố, UBND cấp huyện; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, 
lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND thành 
phố để báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố cùng với báo cáo dự toán và quyết 
toán ngân sách địa phương. 

3. Báo cáo kết quả thu, chi Quỹ với Cơ quan quản lý Quỹ trung ương trước 
ngày 25 hàng tháng. 

4. Lập dự toán chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Cơ quan quản lý Quỹ 
trình UBND thành phố phê duyệt. 

5. Tham mưu UBND thành phố về thanh tra thường xuyên và đột xuất việc 
chấp hành công tác xây dựng kế hoạch thu, chi và quản lý sử dụng Quỹ tại các địa 
phương, đơn vị theo đúng quy định. 

6. Công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và từng quận, huyện; báo cáo quyết toán thu chi; nội dung chi theo địa bàn 
cấp huyện bằng các hình thức: gửi cơ quan quản lý Quỹ trung ương; niêm yết tại trụ 
sở Quỹ cấp thành phố; thông báo bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức đóng góp quỹ; 
công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý Quỹ cấp thành phố hoặc 
UBND thành phố. 

Điều 12. Các cơ quan, đơn vị cấp thành phố 
1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đúng các nội dung 

của Quy định này và các hoạt động phòng, chống thiên tai khác có liên quan. 
2. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối 

tượng, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực. 
3. Lập báo cáo quyết toán và quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo quy định; 

đồng thời gửi báo cáo Cơ quan quản lý Quỹ trước ngày 28/02 năm sau. 
Điều 13. UBND các quận, huyện 
1. Tổ chức thực hiện đúng các nội dung của Quy định này và các hoạt động 

phòng, chống thiên tai khác có liên quan. 
2. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại theo 

Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 
2015 giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; nhu cầu 
hỗ trợ và kết quả thực hiện hỗ trợ. Báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, 
Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành 
phố theo Quy định này. 
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3. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối 
tượng, không để thất, thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực; chỉ đạo UBND xã, phường 
phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận, huyện thực hiện công khai 
chính sách hỗ trợ của nhà nước: danh sách người được hỗ trợ; mức hỗ trợ đối với 
từng hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do thiên tai trước và sau khi 
có quyết định hỗ trợ cửa cấp có thẩm quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường. 

4. Lập báo cáo quyết toán chi Quỹ trên địa bàn và quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài 
liệu theo quy định; đồng thời gửi báo cáo Cơ quan quản lý Quỹ trước ngày 28/02 
hàng năm. 

Điều 14. UBND các xã, phường 
1. Thực hiện đúng các nội dung của Quy định này và các hoạt động phòng, 

chống thiên tai khác có liên quan. 
2. Thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ khôi 

phục sản xuất theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT và báo 
cáo kịp thời về UBND các quận, huyện. 

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khi được UBND quận, huyện giao. 
4. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối 

tượng, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực; thực hiện công khai: danh 
sách người được hỗ trợ; mức hỗ trợ đối với từng hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ 
chức bị thiệt hại do thiên tai trước và sau khi có quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm 
quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã, 
phường. 

5. Lập báo cáo quyết toán kết quả thu, chi Quỹ trên địa bàn, báo cáo về UBND 
cấp huyện trước ngày 31/01 năm sau để tổng hợp, thẩm định theo quy định. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Điều khoản thi hành 
1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, Chủ tịch Hội 

đồng Quản lý Quỹ chỉ đạo Cơ quan quản lý Quỹ tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND 
thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND 
thành phố xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi Quy định cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số:19/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách 

bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 
07/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật 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 Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

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

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

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ 
Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 
vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 
tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 47/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân 
công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ giao 
thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ; 
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Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3067/TTr-SGTVT ngày 
01 tháng 8 năm 2022 và kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành 
phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải 
hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 
số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

1. Sửa đổi, bổ sung mục 2, chương II như sau: 
“2. Định mức bậc lương và hệ số lương công nhân lái xe, nhân viên bán vé 

Định mức 
STT Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Đơn vị Xe buýt 

nhỏ Xe buýt TB Xe buýt 
lớn 

01 Bậc lương công nhân lái xe Bậc 3/4 3/4 3/4 

02 Hệ số lương công nhân lái xe   3,25 3,64 4,11 

03 Bậc lương nhân viên bán vé Bậc 4/7 5/7 6/7 

04 Hệ số lương nhân viên bán vé   2,55 3,01 3,56 

Ghi chú: 
1. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 
2. Ăn ca theo chế độ quy định. 
3. Lương cơ sở. 
4. Lương công nhân lái xe, nhân viên lái xe = Hệ số lương x Mức lương cơ sở. 

Trong trường hợp mức lương chi trả cho nhân viên bán vé thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng thì điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng. 

5. Bồi dưỡng cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 
(đối với công nhân lái xe buýt trung bình và xe buýt lớn) theo quy định 

2. Bổ sung điểm đ vào mục 6, chương II như sau: 
“đ. Hệ số lương của lao động bảo dưỡng cấp I 

Định mức 
STT Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Đơn vị Xe buýt 

nhỏ Xe buýt TB Xe buýt 
lớn 

1 Hệ số lương của lao động bảo 
dưỡng cấp I Bậc 2,31 2,31 2,31 
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Ghi chú: Trong trường hợp mức lương chi trả cho người lao động bảo dưỡng 
cấp I thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng.” 

3. Bổ sung điểm đ vào mục 7, chương II như sau: 
“đ) Hệ số lương của lao động bảo dưỡng cấp II 

Định mức 
STT Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Đơn vị Xe buýt 

nhỏ Xe buýt TB Xe buýt 
lớn 

1 Hệ số lương của lao động bảo 
dưỡng cấp II Bậc 2,31 2,31 2,31 

Ghi chú: Trong trường hợp mức lương chi trả cho lao động bảo dưỡng cấp II 
thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng.” 

4. Bổ sung điểm k, l, m, n vào tiểu mục 9.2, mục 9, chương II như sau: 
“k) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần máy: 
 

Định mức sử dụng (km) 
TT Tên chi tiết hàng chính 

hãng, ngoại nhập Đơn vị 
Xe buýt nhỏ Xe buýt TB Xe buýt lớn 

1 Pistong, xi lanh, séc măng Bộ 180.000 180.000 180.000 

2 Mặt quy lát Cái 270.000 270.000 270.000 

3 Bơm cao áp Cái 240.000 240.000 240.000 

4 Pistong bơm cao áp Bộ 120.000 120.000 120.000 

5 Kim phun (pép phun) Cái 120.000 120.000 120.000 

6 Bơm tay nhiên liệu Cái 150.000 150.000 150.000 

7 Bơm hơi Cái 270.000 270.000 270.000 

8 Bơm nước Cái 180.000 180.000 180.000 

9 Các loại vòng bi ổ máy Bộ 60.000 60.000 60.000 

10 Động cơ tổng thành Cái 0 0 0 

11 Supáp hút, xả Cái 180.000 180.000 180.000 

12 Bạc biên, bạc trục cơ Bộ 180.000 180.000 180.000 

13 Phớt trục cơ Cái 60.000 60.000 60.000 
14 Két nước Cái 270.000 270.000 270.000 

15 Trục cơ cốt 0 Cái 270.000 270.000 270.000 

16 Trục cơ hạ cốt Cái 180.000 180.000 180.000 
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17 Trục cam Cái 270.000 270.000 270.000 

18 Vành răng bánh đà Cái 180.000 180.000 180.000 

19 Két làm mát dầu Cái 270.000 270.000 270.000 

20 Tay biên Cái 270.000 270.000 270.000 

21 Giàn supáp Bộ 270.000 270.000 270.000 

22 Cụm tắt máy Cái 180.000 180.000 180.000 

23 Nắp đậy giàn supáp Cái 270.000 270.000 270.000 

24 Bơm dầu máy Cái 270.000 270.000 270.000 

25 Gioăng máy Bộ 60.000 60.000 60.000 

26 Bánh răng cam Cái 270.000 270.000 270.000 

27 Dẫn động supáp (đũa đẩy, 
con đội) Cái 270.000 270.000 270.000 

28 
Các loại vòng bi ngoài động 
cơ (bi bơm nước, cánh quạt, 
puly...) 

Vòng 480.000 480.000 480.000 

29 Các loại puly Cái 180.000 180.000 180.000 

30 Turbo tăng áp Bộ 180.000 180.000 180.000 

31 Cao su chân máy Bộ 180.000 180.000 180.000 

32 Ống xả mềm Cái 180.000 180.000 180.000 

33 Bầu giảm thanh Cái 180.000 180.000 180.000 

34 Bánh đà Cái 270.000 270.000 270.000 

Ghi chú: 
1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tự phụ tùng chính hãng, ngoại nhập. 
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định 

ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải 
quyết và cấp phát. 

l) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần gầm:  

Định mức sử dụng (km) 
TT Tên chi tiết hàng chính 

hãng, ngoại nhập Đơn vị 
Xe buýt lớn Xe buýt TB Xe buýt nhỏ 

1 Cầu trước, sau bộ 420.000 420.000 420.000 

2 Moay ơ trước, sau cái 270.000 270.000 270.000 

3 Nhíp trước, sau cái 180.000 180.000 180.000 
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4 Nhíp hơi cái 180.000 180.000 180.000 

5 Tổng phanh cái 120.000 120.000 120.000 

6 Bàn ép côn cái 120.000 120.000 120.000 

7 Hộp tay lái cái 300.000 300.000 300.000 

8 Bi moay ơ vòng 84.000 84.000 84.000 

9 Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian 
các đăng bộ 84.000 84.000 84.000 

10 Trục các đăng cái 270.000 270.000 270.000 

11 Bơm trợ lực tay lái cái 120.000 120.000 120.000 

12 Bánh răng các loại bộ 220.000 220.000 220.000 

13 Đĩa ly hợp cái 50.000 50.000 50.000 

14 Xi lanh phanh bánh xe bộ 84.000 84.000 84.000 

15 Giảm xóc cái 84.000 84.000 84.000 

16 Bạc càng chữ A cái 84.000 84.000 84.000 

17 Tổng côn, trợ lực cái 120.000 120.000 120.000 

18 Các loại van hơi bộ 120.000 120.000 120.000 

19 Xi lanh đóng mở cửa hơi cái 120.000 120.000 120.000 

20 Bầu phanh trước, sau cái 120.000 120.000 120.000 

21 Bộ đồng tốc bộ 180.000 180.000 180.000 

22 Bạc ắc càng tăng phanh cái 150.000 150.000 150.000 

23 Gioăng phớt tay lái bộ 60.000 60.000 60.000 

24 Phớt moay ơ bộ 24.000 24.000 24.000 

25 Bulông tắc kê cái 120.000 120.000 120.000 

26 Ắc nhíp + bạc bộ 72.000 72.000 72.000 

27 Ắc bạc phi dê bộ 120.000 120.000 120.000 

28 Bầu trợ lực hơi, chân không cái 120.000 120.000 120.000 

29 Bánh răng vành chậu quả dứa cái 270.000 270.000 270.000 
30 Bô vi sai bộ 270.000 270.000 270.000 

31 Trục láp cái 270.000 270.000 270.000 

32 Trục ba ngang, ba dọc bộ 270.000 270.000 270.000 

33 Rô tuyn lái cái 84.000 84.000 84.000 
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34 Hộp tay số + cần số cái 270.000 270.000 270.000 

35 Trống phanh cái 240.000 240.000 240.000 

36 La Jăng cái 240.000 240.000 240.000 

37 Séc măng bơm hơi bộ 60.000 60.000 60.000 

38 Xi lanh, pis tong bơm hơi cái 120.000 120.000 120.000 

39 Bầu phanh tay cái 270.000 270.000 270.000 

40 Vải côn bộ 24.000 24.000 24.000 

41 Vải phanh bộ 60.000 60.000 60.000 

42 Má phanh bộ 42.000 42.000 42.000 

43 Guốc phanh bộ 180.000 180.000 180.000 

44 Bộ tăng phanh bộ 150.000 150.000 150.000 

45 Các loại bình hơi cái 270.000 270.000 270.000 

46 Trục sơ cấp, thứ số hộp cấp cái 270.000 270.000 270.000 

47 Trục cơ A hộp số cái 180.000 180.000 180.000 

48 Cánh quạt làm mát cái 120.000 120.000 100.000 

49 Bi T mở ly hợp bộ 120.000 120.000 120.000 

50 Càng mở ly hợp cái 120.000 120.000 120.000 

51 Các loại tuy ô cao su cái 60.000 60.000 60.000 

52 Các loại vòng bi cầu, hộp số vòng 180.000 180.000 180.000 

53 Các loại cao su giảm chấn cái 48.000 48.000 48.000 

54 Bạc, ắc giằng cầu cái 84.000 84.000 84.000 

Ghi chú: 
1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập. 
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định 

ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải 
quyết và cấp phát. 

m) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần điện: 

Định mức sử dụng (km) 
TT Tên chi tiết hàng chính 

hãng, ngoại nhập Đơn vị 
Xe buýt nhỏ Xe buýt TB Xe buýt lớn 

1 Máy phát điện cái 180.000 180.000 180.000 

2 Máy đề cái 180.000 180.000 180.000 
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3 Còi điện cái 50.000 50.000 50.000 

4 Tiết chế cái 72.000 72.000 72.000 

5 Môtơ gạt mưa cái 100.000 100.000 100.000 

6 Rơ le cắt mát cái 120.000 120.000 120.000 

7 Đèn pha cái 120.000 120.000 120.000 

8 Bóng đèn các loại cái 24.000 24.000 24.000 

9 Rơ le các loại cái 80.000 80.000 80.000 

10 Chổi than máy phát, máy đề cái 36.000 36.000 36.000 

11 Vòng bi máy phát điện cái 60.000 60.000 60.000 

12 Công tắc các loại cái 60.000 60.000 60.000 

13 Cáp ắc quy cái 180.000 180.000 180.000 

14 Đồng hồ các loại cái 180.000 180.000 180.000 

15 Bộ đóng mở cửa điện cái 120.000 120.000 120.000 

16 Các loại cảm biến cái 60.000 60.000 60.000 

17 Bugi sấy cái 180.000 180.000 180.000 

18 Hộp điều khiển gạt mưa, sấy 
động cơ cái 120.000 120.000 120.000 

19 Đèn trần, đèn biển tuyến bộ 120.000 120.000 120.000 

20 Cần, chổi gạt mưa bộ 60.000 60.000 60.000 

Ghi chú: 
1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập. 
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định 

ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải 
quyết và cấp phát. 

n) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần điều hòa: 

Định mức sử dụng (km) 
TT Tên chi tiết hàng chính hãng, 

ngoại nhập Đơn vị 
Xe buýt lớn Xe buýt TB Xe buýt nhỏ 

1 Bộ dây đai máy kéo nén Bộ 48.000 48.000 48.000 

2 Máy nén pistong điều hòa cái 240.000 240.000 240.000 

3 Vòng bi ly hợp từ vòng 60.000 60.000 60.000 

4 Bình lọc, làm khô cái 72.000 72.000 72.000 
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5 Chổi than quạt dàn nóng, dàn 
lạnh bộ 132.000 132.000 132.000 

6 Môtơ quạt dàn lạnh cái 132.000 132.000 132.000 

7 Môtơ quạt dàn nóng cái 132.000 132.000 132.000 

8 Lưới lọc bộ 48.000 48.000 48.000 

9 Cụm van máy nén bộ 96.000 96.000 96.000 

10 Lá thép chữ thập truyền lực cái 96.000 96.000 96.000 

11 Lá van máy nén bộ 96.000 96.000 96.000 

12 Mặt đế dàn van máy nén bộ 96.000 96.000 96.000 

13 Xéc măng máy nén bộ 96.000 96.000 96.000 

14 
Bạc vòng bi cổ trục, cổ biên 
hoặc cơ cấu dẫn động với bơm 
quay 

Bộ 84.000 84.000 84.000 

15 Cụm pistong, tay biên bộ 132.000 132.000 132.000 

16 Van tiết lưu cái 144.000 144.000 144.000 

17 Tuy ô cao su bộ 144.000 144.000 144.000 

18 Cánh quạt dàn nóng, lạnh cái 144.000 144.000 144.000 

19 Cụm cảm biến điều khiển nhiệt 
độ cái 96.000 96.000 96.000 

20 Bộ rơ le, công tắc điều khiển bộ 132.000 132.000 132.000 

21 Máy nén điều hòa bộ 200.000 200.000 200.000 

22 Dàn lạnh cái 240.000 240.000 240.000 

23 Dàn nóng cái 240.000 240.000 240.000 

24 Bảng điều khiển bộ 240.000 240.000 240.000 

25 Công tắc áp suất cái 240.000 240.000 240.000 

26 Cụm ly hợp từ bộ 240.000 240.000 240.000 

27 Cụm đường ống cao áp bộ 240.000 240.000 240.000 
28 Cụm đường ống thấp áp bộ 240.000 240.000 240.000 
29 Bình chứa cái 240.000 240.000 240.000 

30 Thay ga Kg 84.000 84.000 84.000 

31 Thay dầu máy nén ml 84.000 84.000 84.000 

Ghi chú: 
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1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập. 
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định 

ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải 
quyết và cấp phát.” 

5. Bổ sung mục 13 vào chương II như sau: 
“13. Định mức sử dụng dầu bôi trơn 

TT Chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Xe buýt 
nhỏ Xe buýt TB Xe buýt lớn 

1 Dầu máy lít 5.5-13 14 21 

2 Dầu cầu lít 3-6 10 10.5 

3 Dầu hộp số lít 1.86-4.5 5.5 10 

4 Dầu trợ lực ly hợp và phanh lít 0.843-1 3 Theo yêu 
cầu 

5 Dầu trợ lực lái lít 1.2-2 3 7 

6 Nước làm mát lít 12-16 48 Theo yêu 
cầu 

Ghi chú: Áp dụng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất nhưng vẫn đảm bảo trong 
khoảng giá trị quy định”. 

6. Bổ sung mục 14 vào chương II như sau: 
“14. Định mức Chi phí quản lý chung 
Chi phí quản lý chung: Từ 5%-7% tổng chi phí trực tiếp, tùy thuộc vào số lượng 

tuyến quản lý để xác định tỷ lệ cho phù hợp”. 
7. Bổ sung mục 15 vào chương II như sau: 
“15. Định mức Chi phí quản lý phân xưởng 
Chi phí quản lý phân xưởng: 12% tổng chi phí BDSC thường xuyên và Sửa chữa 

lớn”. 
8. Bổ sung mục 16 vào chương II như sau: 
“16. Lãi định mức 
Lãi định mức: 5% tổng chi phí trực tiếp”. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2022. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận 

tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao 
thông và Vận tải công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   KT. CHỦ TỊCH 
    PHÓ CHỦ TỊCH 

  Lê Quang Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 20/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại                                              

của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 
Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 
phản ánh; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 
dân thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết quy trình giải quyết 
khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 
và thay thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của UBND 
thành phố Đà Nẵng quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công 
dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giao Chánh Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành 
phố, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức 
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Trung Chinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
QUY ĐỊNH 

Chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân 
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời gian và trách nhiệm 

của các cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

2. Việc giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng được thực hiện theo Quy định này và theo quy định của pháp luật hiện hành liên 
quan đến tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại. 

3. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức được 
thực hiện theo quy định tại Chương IV Luật Khiếu nại, Luật Cán bộ, công chức; Nghị 
định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Quy định này và các quy định của 
pháp luật có liên quan. 

4. Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động của Đoàn thanh tra được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Quy định này áp dụng đối với cơ quan và người có thẩm quyền tiếp nhận, 

phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại trong cơ quan hành chính nhà nước; cơ 
quan và người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại; người khiếu nại và 
người bị khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người được ủy quyền, người 
đại diện theo pháp luật. 

2. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại hành chính tại đơn 
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được áp dụng theo Quy định này. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại 
1. Tuân thủ nguyên tắc xử lý đơn theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy 
định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 
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2. Bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng thẩm 
quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

3. Tôn trọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

4. Đơn khiếu nại phải được cập nhật, xử lý trên Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ 
liệu quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Phần mềm Hệ thống 
cơ sở dữ liệu) theo Quy chế quản lý, sử dụng hiện hành do Ủy ban nhân dân (sau đây 
gọi tắt là UBND) thành phố ban hành. 

Chương II 
TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI 

Điều 4. Tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại 
1. Đơn khiếu nại được tiếp nhận từ các nguồn theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

số 05/2021/TT-TTCP. 
2. Việc tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 05/2021/TT-TTCP và Quy định này. 
Điều 5. Cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn 

khiếu nại 
1. Ban Tiếp công dân thành phố; Ban Tiếp công dân quận, huyện; người được 

giao nhiệm vụ tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, cơ quan, 
đơn vị thuộc sở và tương đương, cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, huyện, UBND 
xã, phường, doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu 
nại. 

2. Đối với những vụ việc phức tạp, các cơ quan, người được giao nhiệm vụ quy 
định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan thống nhất hướng xử lý đơn theo quy định pháp luật. 

Điều 6. Xử lý đơn khiếu nại 
1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại theo quy định tại 

Điều 4 của Quy định này, cơ quan, người được giao nhiệm vụ xử lý đơn (sau đây gọi 
là người xử lý đơn) có trách nhiệm: 

a) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong 
các trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu 
nại thì đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý để giải quyết theo quy 
định của pháp luật. Phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 01 
ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP. Việc thụ lý giải quyết được thực 
hiện theo Điều 7 Quy định này. 

b) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện 
thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại thì nêu rõ lý do, đề xuất 
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người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không thụ lý giải quyết theo quy định của 
pháp luật. Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại theo Mẫu số 04 ban 
hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

c) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng chưa đủ điều kiện 
thụ lý giải quyết thì hướng dẫn cho người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu để thực 
hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

d) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá 
thời hạn giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại mà chưa được giải quyết thì báo 
cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định theo quy định của 
pháp luật. 

đ) Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì hướng dẫn hoặc đề xuất người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần đối người khiếu nại về 
một nội dung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP. 

e) Đối với đơn khiếu nại do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Dân tộc, các 
Ủy ban và cơ quan khác của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà 
nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra trung ương 
và các ban đảng Trung ương, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp chuyển đến mà không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan mình thì xử lý như điểm đ khoản 1 Điều này, đồng thời gửi kết quả 
xử lý đơn đến cơ quan chuyển đơn. 

g) Đối với đơn khiếu nại do Ban Tiếp công dân Trung ương; các cơ quan của 
Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị - xã hội - nghề nghiệp thành phố, các quận, huyện chuyển đến mà không thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, các quận, huyện thì Ban Tiếp công dân 
báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp để xin ý kiến chỉ đạo việc xử lý. 

2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của người xử lý đơn, 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ban hành kết quả xử lý đơn. 

Chương III 
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Mục 1  
THỤ LÝ GIẢI QUYẾT, GIAO NHIỆM VỤ VÀ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 
Điều 7. Thụ lý khiếu nại để giải quyết 
1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất thụ lý đơn khiếu nại 

của người xử lý đơn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Quy định này, người có 
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thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ban hành thông báo thụ lý và quyết định giao 
nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (nếu có). 

Người xử lý đơn có trách nhiệm cập nhật trên Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu 
ngay sau khi có thông báo về việc thụ lý khiếu nại. 

2. Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại theo Mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (nếu có) theo 
Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy định này và được gửi ngay cho cơ quan được giao 
nhiệm vụ xác minh. 

Trường hợp tiếp nhận khiếu nại của nhiều người về cùng một nội dung và cử 
người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết ra 
Thông báo thụ lý và gửi cho người đại diện theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính 
1. Đối với những khiếu nại có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để 

giải quyết ngay, sau khi thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến 
hành kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có 
trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

Cơ quan tham mưu việc kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính: 
- Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND quận, huyện: Cơ quan tham mưu ban hành quyết định hành chính, 
thực hiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, 
huyện có trách nhiệm tham mưu kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, 
dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

- Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khác: người xử lý đơn có trách nhiệm tham mưu kiểm tra lại quyết định 
hành chính, hành vi hành chính, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định 
của pháp luật. 

2. Nội dung kiểm tra lại gồm: 
a) Căn cứ pháp luật ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành 

chính; 
b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính; 
c) Nội dung của quyết định hành chính; việc thực hiện hành vi hành chính; 
d) Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành 

chính. 
đ) Các nội dung khác (nếu có). 
3. Thời gian tiến hành kiểm tra không quá 10 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
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4. Căn cứ kết quả kiểm tra lại, trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành 
vi hành chính là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết ban hành Quyết định giải 
quyết khiếu nại ngay. 

Điều 9. Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại 
Sau khi thụ lý giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, người giải quyết khiếu 

nại giao cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
thuộc quyền quản lý của mình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. 

1. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố: 
a) Giao Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại: 
- Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 

tịch UBND thành phố có nội dung thuộc lĩnh vực do Thanh tra thành phố quản lý; 
- Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 

tịch UBND thành phố liên quan đến nhiều ngành; 
- Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 

tịch UBND quận, huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần 
đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực do Thanh tra thành phố 
quản lý; 

- Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Giám 
đốc sở và tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần 
đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. 

b) Giao các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND thành phố chịu trách nhiệm 
xác minh nội dung khiếu nại: 

- Khiếu nại lần đầu có nội dung thuộc lĩnh vực do cơ quan mình quản lý; 
- Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 

tịch UBND quận, huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần 
đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực do cơ quan mình quản 
lý. 

2. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND quận, 
huyện: 

a) Giao Thanh tra quận, huyện chịu trách nhiệm xác minh nội dung các khiếu 
nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND quận, huyện; 

b) Khi xét thấy cần thiết, giao các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, huyện xác 
minh nội dung các khiếu nại có nội dung liên quan đến lĩnh vực do cơ quan, đơn vị đó 
quản lý. 

3. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở và cấp tương 
đương: 

a) Giao Thanh tra sở chịu trách nhiệm xác minh nội dung các khiếu nại thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở; 
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b) Khi xét thấy cần thiết, giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị thuộc sở xác minh nội dung các khiếu nại có nội dung liên quan đến lĩnh vực do 
cơ quan, đơn vị đó quản lý. 

4. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã, phường thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm phân công cán bộ 
xác minh nội dung khiếu nại. 

5. Đối với các cơ quan, đơn vị không có bộ phận thanh tra thì Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị giao cho bộ phận khác, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình tham mưu 
xác minh nội dung khiếu nại. 

Mục 2 
XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Điều 10. Ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại 
1. Người giải quyết khiếu nại tự mình xác minh hoặc kể từ ngày nhận được quyết 

định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (nếu có), cơ quan được giao nhiệm 
vụ xác minh ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại. 

Quyết định xác minh nội dung khiếu nại trong đó xác định rõ người thực hiện 
xác minh, quyền, nghĩa vụ của người thực hiện xác minh, thời gian, nội dung xác minh. 
Quyết định xác minh nội dung khiếu nại theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 
124/2020/NĐ-CP. 

2. Kể từ ngày ban hành Quyết định xác minh nội dung khiếu nại, người được 
giao nhiệm vụ xác minh hoặc người xác minh gửi Quyết định xác minh nội dung khiếu 
nại đến người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan. 

Điều 11. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại 
1. Thời hạn xác minh nội dung khiếu nại lần đầu không quá 20 ngày, kể từ ngày 

ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại; đối với những vụ 
việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết 
định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

Đối với những vụ việc khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn 
không quá 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung 
khiếu nại; đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn không quá 40 ngày, kể 
từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

2. Thời hạn xác minh nội dung khiếu nại lần hai không quá 30 ngày, kể từ ngày 
ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại; đối với những vụ 
việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày ban hành quyết 
định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

Đối với những vụ việc khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn 
không quá 40 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung 
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khiếu nại; đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn không quá 50 ngày, kể 
từ ngày ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

3. Trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, cơ quan được giao xác minh nội 
dung khiếu nại thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục và biểu mẫu theo quy định 
tại Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

4. Trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của 
cơ quan được giao xác minh; người bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
tham mưu nội dung bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan có trách 
nhiệm báo cáo giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến 
nội dung khiếu nại. 

5. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định 
tại Điều 27 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP và Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 
số 124/2020/NĐ-CP. 

Điều 12. Xem xét báo cáo xác minh nội dung khiếu nại 
1. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố; 

Chủ tịch UBND quận, huyện, trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được 
báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng 
UBND quận, huyện có trách nhiệm xem xét báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu 
nại và tham mưu cho người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại theo quy định (nếu 
có). 

2. Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở hoặc tương 
đương; Chủ tịch UBND xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác, trong thời 
hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu 
nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm xem xét báo cáo xác 
minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại theo quy định (nếu có). 

Điều 13. Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại 
Trong trường hợp phức tạp, khi quan điểm giải quyết vụ việc giữa các ngành 

không thống nhất, người giải quyết khiếu nại tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có liên quan trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. 

Thời hạn tham khảo ý kiến tư vấn được tính từ khi nhận được báo cáo xác minh 
nội dung khiếu nại đến hết thời hạn tổ chức đối thoại. Việc tham khảo ý kiến được thực 
hiện bằng văn bản, tổ chức họp hoặc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại và 
có thể mời những người am hiểu chuyên môn về lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu 
nại, đại diện tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia Hội đồng tư vấn 
giải quyết khiếu nại. 

Điều 14. Tổ chức đối thoại 
1. Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại. 
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2. Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai được thực hiện 
theo quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại và Điều 28 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

3. Trong thời hạn không quá 07 ngày đối với khiếu nại lần đầu và 12 ngày đối 
với khiếu nại lần hai kể từ ngày nhận được báo cáo xác minh nội dung khiếu nại, người 
giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại. Trình tự, thủ tục đối thoại và nội dung đối thoại 
được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

4. Cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại có trách nhiệm 
chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu để người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại; lập 
biên bản đối thoại. 

5. Cơ quan tham mưu thụ lý đơn khiếu nại có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện 
cần thiết để người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại. 

Điều 15. Dự thảo và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 
1. Trong trường hợp không tổ chức đối thoại, cơ quan được giao nhiệm vụ xác 

minh nội dung khiếu nại khi báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại có trách 
nhiệm kèm theo dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại để người giải quyết khiếu nại 
xem xét ban hành. 

Trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định 
giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại. 

2. Trong trường hợp tổ chức đối thoại, cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh 
nội dung khiếu nại có trách nhiệm dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình người 
giải quyết khiếu nại xem xét ban hành trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày 
kết thúc đối thoại. 

Trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định 
giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật 
Khiếu nại, Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP và theo Mẫu số 15 ban hành kèm 
theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật 
Khiếu nại, Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP và theo Mẫu số 16 ban hành kèm 
theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

Điều 16. Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại 
1. Khi người khiếu nại có đơn rút khiếu nại gửi người có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại, cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh lập văn bản báo cáo và dự thảo quyết 
định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại, trình người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận đơn rút khiếu nại. 

2. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, ký ban hành quyết định 
về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn 
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bản của người được giao nhiệm vụ xác minh; quyết định về việc đình chỉ giải quyết 
khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa 
vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại, người được giao 
nhiệm vụ xác minh và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. Quyết định về việc đình 
chỉ giải quyết khiếu nại theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy định này. 

Mục 3 
KẾT THÚC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 17. Gửi và cập nhật quyết định giải quyết khiếu nại 
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại, Văn phòng UBND các cấp; bộ phận hành chính của các sở và tương đương, 
của các cơ quan, đơn vị khác có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại của 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị đến những cá nhân, tổ chức sau: 

a) Người khiếu nại; 
b) Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại (đối với khiếu 

nại lần đầu) 
c) Người giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với khiếu nại lần hai) 
d) Người có quyền, nghĩa vụ liên quan; 
đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến; 
e) Cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại; 
g) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp; 
h) Thanh tra thành phố; 
i) Ban Tiếp công dân thành phố; 
k) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố còn 

phải gửi đến Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, 
Ban Tiếp công dân Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Đoàn 
đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được cập nhật trên Phần mềm Hệ thống 
cơ sở dữ liệu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành. 

Điều 18. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, 

Văn phòng UBND các cấp; bộ phận hành chính của các sở và tương đương, của các cơ 
quan, đơn vị khác có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại. Việc công 
khai đảm bảo theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP theo một trong 
các hình thức sau: 

1. Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; 
2. Niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại tại nơi tiếp công dân; 
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3. Thông báo quyết định giải quyết khiếu nại lên trang thông tin điện tử hoặc 
cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) hoặc đăng công khai trên Báo Đà Nẵng. 

Điều 19. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại 
Việc lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 34, 

43 Luật Khiếu nại và Điều 30 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 
Mục 4 

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT 

Điều 20. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 
pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện giao cơ quan, tổ 
chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại tham mưu áp dụng các biện 
pháp thực hiện hoặc tham mưu văn bản chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới và 
người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật; giao Thanh tra thành phố, Thanh tra quận, huyện theo 
dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật theo quy định của Luật Khiếu nại và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. 

Điều 21. Trách nhiệm của Giám đốc sở và tương đương, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác trong thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 
pháp luật, Giám đốc sở và tương đương, Chủ tịch UBND xã, phường và thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị khác giao bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh nội dung 
khiếu nại tham mưu áp dụng các biện pháp thực hiện hoặc tham mưu văn bản chỉ đạo 
cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới và người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên 
quan thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; giao Thanh tra sở 
hoặc bộ phận, cá nhân có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật theo quy định của Luật Khiếu nại và Nghị định 
số 124/2020/NĐ-CP. 

Điều 22. Xử lý trách nhiệm trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại 
có hiệu lực pháp luật 

Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng, không đầy đủ, không kịp thời quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 
pháp luật thì Thanh tra thành phố, Thanh tra quận, huyện, Thanh tra sở, bộ phận, cá 
nhân có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND các cấp; Giám đốc sở và tương đương; 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý 
kịp thời, nghiêm minh theo quy định tại Điều 28 của Quy định này. 



36 CÔNG BÁO/Số 26 + 27/Ngày 12-12-2022  

Điều 23. Trách nhiệm tham gia giải quyết vụ án hành chính tại cơ quan tòa 
án 

Trường hợp cơ quan tòa án thụ lý giải quyết vụ án hành chính đối với quyết định 
giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND các cấp; Giám đốc sở và tương đương; thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị khác thì Chủ tịch UBND các cấp; Giám đốc sở và tương 
đương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có thể ủy quyền cho cấp phó của mình đại 
diện tham gia tố tụng và giao thủ trưởng cơ quan, bộ phận, cá nhân thuộc quyền quản 
lý tham mưu giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình tại cơ quan 
tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính. 

Chương IV 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
Điều 24. Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại 
Chủ tịch UBND các cấp; Giám đốc sở và tương đương; thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối 
hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Đoàn 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức Thanh tra nhân dân giám 
sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại tại địa phương, đơn vị. 

Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết 
khiếu nại 

UBND các cấp, các sở và tương đương thực hiện quản lý nhà nước về công tác 
giải quyết khiếu nại trong phạm vi trách nhiệm quản lý; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 
các cơ quan, tổ chức do mình quản lý trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại; thực 
hiện chế độ báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại. 

Điều 26. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
1. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện việc giải quyết khiếu nại của 

cơ quan, đơn vị đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 
2. Phân công cơ quan, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, 

tổng hợp và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại. 
Điều 27. Trách nhiệm tham mưu trong quản lý nhà nước về giải quyết khiếu 

nại 
Cơ quan thanh tra có trách nhiệm tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan nhà nước 

cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại. 
1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại. 
2. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành về công 

tác giải quyết khiếu nại. 
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3. Thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về khiếu nại. 

4. Thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. 
5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết 

khiếu nại cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách. 
6. Tổng hợp tình hình khiếu nại, việc giải quyết khiếu nại và báo cáo thủ trưởng 

cơ quan cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất. 
7. Tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại. 
Điều 28. Xử lý vi phạm pháp luật 
1. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại và tổ 

chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 39 
Nghị định 124/2020/NĐ-CP. 

2. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại bị xem xét xử lý theo quy định tại 
Điều 41 Nghị định 124/2020/NĐ-CP. 

3. Người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại bị xem xét xử lý theo 
quy định tại Điều 40 Nghị định 124/2020/NĐ-CP. 

4. Người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu 
lực pháp luật bị xem xét xử lý theo quy định tại Điều 42 Nghị định 124/2020/NĐ-CP. 

5. Người khiếu nại bị xem xét xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định nếu lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà 
nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, 
người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở 

và tương đương, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách 
nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 

Điều 30. Chế độ thông tin, báo cáo 
Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm hoặc đột xuất, thủ trưởng cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử 
lý đơn và kết quả giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, địa 
phương mình đến Chủ tịch UBND thành phố thông qua Thanh tra thành phố để tổng 
hợp, báo cáo theo quy định. 

Điều 31. Sửa đổi, bổ sung Quy định 
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh đến 
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Thanh tra thành phố để tổng hợp, nghiên cứu và kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố 
bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Quy định này cho phù hợp với thực tiễn của thành phố và 
quy định pháp luật./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 21/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của                                               

UBND thành phố ban hành Quy định về việc đưa người lang thang                                                             
vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 1942/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của 
UBND thành phố ban hành Quy định về việc đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ 
xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2022. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế; Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch 
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UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 
  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
Ngô Thị Kim Yến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 22/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 11 tháng11 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức  
lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính  

thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
         
         Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
         Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
         Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
          Căn cứ 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 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ; 
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
           Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ; 
          Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 
          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; 
          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2968/TTr-SNV ngày 26 
tháng 10 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh 
công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà 
Nẵng quản lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-327884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2021-nd-cp-huong-dan-nghi-quyet-119-2020-qh14-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-469029.aspx
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        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 và bãi bỏ 
Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố 
ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 
đương thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh 
Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

   
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
           CHỦTỊCH 
        Lê Trung Chinh 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-14-2019-qd-ubnd-chuc-danh-truong-pho-phong-thuoc-thanh-tra-thanh-pho-da-nang-408559.aspx
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QUY ĐỊNH 

Về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các  
cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố quản lý 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2022/QĐ-UBND  

ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
       Điều 1. Phạm vi, mục đích điều chỉnh 
           1. Phạm vi điều chỉnh 
            Quy định này quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh công chức lãnh đạo, 
quản lý tại các sở, ban, ngành, chi cục, ban thuộc sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, 
phường. 
           2. Mục đích 
           a) Làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 
           b) Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch 
nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. 
 
        Điều 2. Đối tượng áp dụng 
          1. Các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý tại khoản 1 Điều 1 gồm: 
           a) Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban; Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Chánh văn phòng, 
Phó Chánh văn phòng thuộc sở, ban, ngành; 
           b) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc chi cục, ban thuộc sở, ban, ngành; 
           c) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra 
thuộc UBND quận, huyện; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc UBND 
quận, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phó Chánh Văn phòng HĐND và 
UBND huyện Hoà Vang; 
          d) Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
          2. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm các chức danh nêu tại 
khoản 1 Điều này và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan. 
 

Chương II 
TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH  

CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 
       Điều 3. Về chính trị, tư tưởng 
             1. Trung thành với lợi ích của Đảng; của quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc dân 
tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. 
            2. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động 
trong bất kỳ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của 
Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. 
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           3. Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, Nhân dân, tập 
thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp của Đảng, vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 
 
          4. Chấp hành nghiêm sự phân công của của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao. 
 
          Điều 4. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 
            1. Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 
giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và vì Nhân dân phục vụ; bản thân không 
tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực, không háo danh; 
không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 
 
            2. Năng lực, uy tín, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; gương mẫu, cần 
cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt 
trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
            3. Có tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá 
nhân; hợp tác, trọng dụng người tài, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; quan 
tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động; được cán bộ, 
đảng viên, quần chúng Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. 
 
           4. Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên 
quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, 
lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm. 
 
          5. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện các quy định, quy chế, nội quy đơn 
vị và địa phương nơi công tác; báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông 
tin chính xác, khách quan; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo 
quy định. 
 
         Điều 5. Về năng lực và uy tín 
             1. Có năng lực thu thập, phân tích, xử lý thông tin và dự báo tình hình để đề 
xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác, 
bảo đảm hiệu quả quản lý. 
              2. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 
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             3. Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành văn bản và 
chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 
 
             4. Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện công việc; bao 
quát các hoạt động của đơn vị; phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ và năng lực của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 
 
             5. Có khả năng đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể để xây 
dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm. 
 
          Điều 6. Hiểu biết 
              1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành 
và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
 
             2. Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ quản lý. 
 
              3. Có kiến thức khoa học về tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực 
công tác. 
 
           Điều 7. Về độ tuổi 
                1. Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải 
còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
 
                2. Công chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời 
hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của 
cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ. 
 
               3. Công chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc 
thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 
này. 
 
           Điều 8. Tiêu chuẩn khác 
                1. Công chức được bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch 
vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với 
nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. 
Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch 
thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
 
             2. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và 
được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh. 
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             3. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 
Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian 
thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật. 
 
             4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 
 
              5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong 
03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm đề nghị bổ nhiệm đạt mức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên. 
 
              6. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo 
kết luận của cấp ủy có thẩm quyền. 
 

Chương III 
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỨC DANH  

CHI CỤC TRƯỞNG, PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG; TRƯỞNG BAN, PHÓ 
TRƯỞNG BAN; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG; CHÁNH 

THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA; CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ 
 CHÁNH VĂN PHÒNG THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH; TRƯỞNG PHÒNG, 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THUỘC CHI CỤC, BAN 
 
           Điều 9. Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban; 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; 
Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng thuộc sở, ban, ngành 
 
         1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
          a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự 
kiến bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 
         b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; 
 
         c) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương 
ngạch chuyên viên trở lên; 
 
         d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Trường 
hợp chưa có chứng chỉ, cơ quan, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm hoàn thiện và 
bổ sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
         đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
          2. Về kinh nghiệm 
          a) Đối với chức danh Chi cục trưởng, Trưởng ban, Trưởng phòng, Chánh Thanh 
tra Sở, Chánh Văn phòng Sở: Có thời gian giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng, Phó Trưởng 
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ban, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng hoặc chức vụ 
tương đương trong ngành, lĩnh vực chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở 
lên. 
 
         b) Đối với chức danh Phó Chi cục trưởng, Phó Trưởng ban: Có thời gian giữ chức 
vụ Trưởng phòng thuộc chi cục hoặc chức vụ tương đương trong ngành, lĩnh vực 
chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở lên. 
 
         c) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn 
phòng Sở: Có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị hoặc trong ngành, lĩnh vực có liên 
quan đến chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở lên (không kể thời gian 
tập sự). 
 
        d) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, nổi trội, có năng lực, sở trường phù 
hợp với vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý (thông qua các danh 
hiệu, hình thức thi đua - khen thưởng hoặc thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải 
thưởng đạt được v.v…) có thể rút ngắn thời gian giữ chức vụ hoặc thời gian công tác 
nêu tại điểm a, b, c khoản này nhưng phải đạt tối thiểu đủ 01 (một) năm và được cấp 
có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. 
 
        đ) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
 
        Điều 10. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc chi cục, 
ban 
          1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
           a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự 
kiến bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
           
          b) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương 
ngạch chuyên viên trở lên; 
 
          c) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Trường 
hợp chưa có chứng chỉ, cơ quan, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm hoàn thiện và 
bổ sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
 
          d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
         2. Về kinh nghiệm 
          a) Đối với chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc chi cục, ban: Có 
thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc chi cục, ban hoặc 
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chức vụ tương đương trong ngành, lĩnh vực chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) 
năm trở lên. 
 
         b) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc chi cục, ban: 
Có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị hoặc trong ngành, lĩnh vực có liên quan đến 
chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở lên (không kể thời gian tập sự). 
 
        c) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, nổi trội, có năng lực, sở trường phù 
hợp với vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý (thông qua các danh 
hiệu, hình thức thi đua - khen thưởng hoặc thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải 
thưởng đạt được v.v...) có thể rút ngắn thời gian giữ chức vụ hoặc thời gian công tác 
nêu tại điểm a, b khoản này nhưng phải đạt tối thiểu đủ 01 (một) năm và được cấp có 
thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. 
 
       d) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
 

Chương IV 
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ 
TRƯỞNG PHÒNG; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA; 

CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND QUẬN, CHÁNH 
VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN; CHỦ 

TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
         Điều 11. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh 
Thanh tra; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND quận; Chánh Văn 
phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 
 
        1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
        a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự kiến 
bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 
       b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; 
 
       c) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương 
ngạch chuyên viên trở lên; 
        d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Trường 
hợp chưa có chứng chỉ, cơ quan, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm hoàn thiện và 
bổ sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
 
        đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
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        2. Về kinh nghiệm 
         a) Đối với các chức danh Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng: 
Có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn 
phòng hoặc chức vụ tương đương trong ngành, lĩnh vực chuyên môn được bổ nhiệm 
từ đủ 02 (hai) năm trở lên. 
 
         b) Đối với các chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh 
Văn phòng: Có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị hoặc trong ngành, lĩnh vực có 
liên quan đến chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở lên (không kể thời 
gian tập sự). 
 
        c) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, có năng lực, sở trường phù hợp với 
vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý có thể rút ngắn thời gian giữ 
chức vụ hoặc thời gian công tác nêu tại điểm a, b khoản này nhưng phải đạt tối thiểu 
đủ 01 (một) năm và do Ban Thường vụ quận, huyện ủy xem xét, thống nhất về chủ 
trương theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ. 
 
       d) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
 
       Điều 12. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường 
             1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
              a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự 
kiến bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 
            b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; 
 
            c) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch, chức danh nghề nghiệp tương 
đương ngạch chuyên viên trở lên; 
 
              d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
             2. Về kinh nghiệm 
              a) Đối với chức danh Chủ tịch UBND phường: Có thời gian giữ chức vụ Phó 
Chủ tịch UBND phường hoặc chức vụ tương đương từ đủ 02 (hai) năm trở lên. 
            b) Đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND phường: Có thời gian công tác tại 
các cơ quan, đơn vị từ đủ 02 (hai) năm trở lên (không kể thời gian tập sự). 
 
           c) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, có năng lực, sở trường phù hợp với 
vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý có thể rút ngắn thời gian giữ 
các chức vụ hoặc thời gian công tác nêu tại điểm a, b khoản này nhưng phải đạt tối 
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thiểu đủ 01 (một) năm và do Ban Thường vụ quận, huyện ủy xem xét, thống nhất về 
chủ trương theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ. 
 
         d) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
          Điều 13. Trách nhiệm thi hành 
            1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
căn cứ quy định này để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng đối 
với cán bộ, công chức. 
 
            2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 
 
           3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát 
sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem 
xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 23/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý  

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
        Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
         Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
        Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
         Căn cứ 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 định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
         Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ; 
         Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
         Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2968/TTr-SNV 
ngày 26 tháng 10 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh 
viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà 
Nẵng quản lý. 
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2022. 
          Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
UBND thành phố quản lý; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  
  
 
 
 

                            TM.ỦYBANNHÂNDÂN 
                                     CHỦTỊCH 
                                  Lê Trung Chinh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
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QUY ĐỊNH 
Về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND thành phố quản lý 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
 
           Điều 1. Phạm vi, mục đích điều chỉnh 
              1. Phạm vi điều chỉnh 
              Quy định này quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh viên chức quản lý tại 
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý. 
 
              2. Mục đích 
              a) Làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 
 
                b) Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong quy hoạch nhằm đáp ứng 
yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành. 
 
           Điều 2. Đối tượng áp dụng 
             1. Các chức danh viên chức quản lý tại khoản 1 Điều 1 gồm: 
              a) Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố gồm: 
Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý các dự án 
phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án 
trực thuộc UBND thành phố được thành lập mới (nếu có) (sau đây viết tắt là các Ban 
Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố). 
 
            b) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND thành phố gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, 
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư 
Đà Nẵng và các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố (sau đây viết tắt là 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc UBND thành phố). 
 
           c) Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện gồm: 
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            Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
sở, ban, ngành, UBND quận, huyện (trừ sự nghiệp y tế và giáo dục và đào tạo); 
 
            Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Sở Y tế gồm: Giám đốc, phó giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm và cơ sở y tế công 
lập trực thuộc Sở Y tế; 
 
           Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo 
dục và đào tạo thành phố gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học thuộc Sở 
Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện; Giám đốc, phó giám đốc của các 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà 
Nẵng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 
          2. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm các chức danh nêu tại 
khoản 1 Điều này và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan. 
 

Chương II 
TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH  

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 
 
          Điều 3. Về chính trị, tư tưởng 
             1. Trung thành với lợi ích của Đảng; của quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân 
tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. 
 
            2. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động 
trong bất kỳ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của 
Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. 
 
             3. Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, Nhân dân, 
tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp của Đảng, 
vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 
 
            4. Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao. 
 
          Điều 4. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 
            1. Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 
giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và vì Nhân dân phục vụ; bản thân không 
tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực, không báo danh; 
không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 
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           2. Năng lực, uy tín, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; gương mẫu, cần 
cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt 
trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
           3. Có tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá 
nhân; hợp tác, trọng dụng người tài, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; quan 
tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động; được cán bộ, 
đảng viên, quần chúng Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. 
 
         4. Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu 
tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống 
cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm. 
 
         5. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện các quy định, quy chế, nội quy đơn 
vị và địa phương nơi công tác; báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông 
tin chính xác, khách quan; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo 
quy định. 
 
        Điều 5. Về năng lực và uy tín 
           1. Có năng lực thu thập, phân tích, xử lý thông tin và dự báo tình hình để đề xuất 
những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác, bảo 
đảm hiệu quả quản lý. 
 
          2. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 
 
          3. Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành văn bản và 
chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 
 
          4. Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện công việc; bao quát 
các hoạt động của đơn vị; phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và 
năng lực của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 
 
          5. Có khả năng đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể để xây 
dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm. 
 
         Điều 6. Hiểu biết 
         1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành 
và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
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        2. Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ quản lý. 
 
        3. Có kiến thức khoa học về tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công 
tác. 
 
         Điều 7. Độ tuổi 
         1. Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ 
nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính 
từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định. 
 
         2. Viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn giữ chức 
vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì tuổi công tác phải đủ một 
nhiệm kỳ. 
 
        3. Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức 
vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
 
         Điều 8. Tiêu chuẩn khác 
        1. Viên chức được bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào 
chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với 
nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. 
Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch 
thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
 
        2. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo 
quy định. 
 
       3. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng 
và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực 
hiện các quy định liên quan đến kỷ luật. 
 
       4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 
 
       5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong 03 
năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên. 
 
       6. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo kết 
luận của cấp ủy có thẩm quyền. 
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Chương III 
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC  

CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ;  
TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG  

CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC  
UBND THÀNH PHỐ 

       
          Điều 9. Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố 
           1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
 
             a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự 
kiến bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 
            b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; 
 
            c) Đang giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III hoặc tương đương ngạch chuyên 
viên trở lên; 
 
             d) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên chính trở lên; 
 
            đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương trở lên. 
Trường hợp chưa có chứng chỉ, cơ quan, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm hoàn 
thiện và bổ sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
 
            e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
          2. Về kinh nghiệm 
           a) Có thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc chức vụ tương đương trong 
ngành, lĩnh vực chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở lên. 
 
            b) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, nổi trội, có năng lực, sở trường 
phù hợp với vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý (thông qua các 
danh hiệu, hình thức thi đua - khen thưởng hoặc thành tích trong nghiên cứu khoa học, 
giải thưởng đạt được v.v...) có thể rút ngắn thời gian giữ chức vụ trưởng phòng và 
tương đương nhưng phải đạt tối thiểu đủ 01 (một) năm và được cấp có thẩm quyền bổ 
nhiệm xem xét, quyết định. 
 
           c) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
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            Điều 10. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố 
            1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
 
             a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự 
kiến bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 
            b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; 
 
            c) Đang giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III hoặc tương đương ngạch chuyên 
viên trở lên; 
 
            d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở 
lên. Trường hợp chưa có chứng chỉ, cơ quan, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm 
hoàn thiện và bổ sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
 
            đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
           2. Về kinh nghiệm 
            a) Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương: Có thời gian giữ chức vụ 
Phó Trưởng phòng hoặc chức vụ tương đương trong ngành, lĩnh vực chuyên môn được 
bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở lên. 
 
            b) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương: Có thời gian công 
tác tại đơn vị hoặc trong ngành, lĩnh vực có liên quan đến chuyên môn được bổ nhiệm 
từ đủ 02 (hai) năm trở lên (không kể thời gian tập sự). 
 
            c) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, nổi trội, có năng lực, sở trường phù 
hợp với vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý (thông qua các danh 
hiệu, hình thức thi đua - khen thưởng hoặc thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải 
thưởng đạt được v.v...) có thể rút ngắn thời gian giữ chức vụ, công tác quy định tại 
điểm a, b khoản này nhưng phải đạt tối thiểu đủ 01 (một) năm và và được cấp có thẩm 
quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. 
 
           d) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
 

Chương IV 
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP 

PHÓ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC 
SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND QUẬN, HUYỆN 
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          Điều 11. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện (trừ sự nghiệp y tế và giáo dục 
và đào tạo) 
        1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
         a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự kiến 
bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 
        b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; 
 
         c) Đang giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III hoặc tương đương ngạch chuyên 
viên trở lên; 
 
        d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên. 
Trường hợp chưa có chứng chỉ, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm hoàn thiện và bổ 
sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
 
       đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
        2. Về kinh nghiệm 
         a) Đối với chức danh người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương: 
Có thời gian giữ chức vụ cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chức 
vụ tương đương trong ngành, lĩnh vực chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm 
trở lên. 
 
         b) Đối với chức danh cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: Có thời 
gian giữ chức vụ Trưởng phòng của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chức vụ tương 
đương trong ngành, lĩnh vực chuyên môn được bổ nhiệm từ đủ 02 (hai) năm trở lên. 
 
        c) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, nổi trội, có năng lực, sở trường phù 
hợp với vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý (thông qua các danh 
hiệu, hình thức thi đua - khen thưởng hoặc thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải 
thưởng đạt được v.v...) có thể rút ngắn thời gian giữ chức vụ quy định tại điểm a, b 
khoản này nhưng phải đạt tối thiểu đủ 01 (một) năm và được cấp có thẩm quyền bổ 
nhiệm xem xét, quyết định. 
 
         d) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
 
        Điều 12. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Sở Y tế 
        1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
        a) Về trình độ chuyên môn 
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        Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: Có trình độ sau đại học trở 
lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự kiến bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc 
làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đối với cơ sở khám chữa, bệnh hạng 
I, hạng đặc biệt: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II hoặc tương đương trở lên phù hợp 
với chuyên môn của đơn vị y tế. 
 
        Đối với cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: Có trình độ sau đại 
học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự kiến bổ nhiệm theo Đề án 
vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng Phó Giám đốc Trung tâm 
Pháp y, tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí dự kiến 
bổ nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 
        b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị và tương đương trở lên; 
 
        c) Đang giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III hoặc tương đương ngạch chuyên 
viên trở lên; 
 
        d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên. 
Trường hợp chưa có chứng chỉ, cơ quan, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm hoàn 
thiện và bổ sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
 
        đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
         e) Đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y, ngoài các tiêu 
chuẩn nêu trên, phải đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám định viên Pháp y theo quy định. 
 
        2. Về kinh nghiệm 
         a) Đối với chức danh người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y 
tế: Có thời gian giữ chức vụ cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và 
chức vụ tương đương từ đủ 02 (hai) năm trở lên hoặc giữ chức vụ Trưởng khoa/phòng 
và tương đương từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên. 
 
        b) Đối với chức danh cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở Y tế: Có thời gian giữ chức vụ Trưởng khoa, phòng và tương đương từ đủ 02 
(hai) năm trở lên hoặc giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, phòng và tương đương từ đủ 05 
năm (60 tháng) trở lên. 
 
        c) Trường hợp người có thành tích xuất sắc, nổi trội, có năng lực, sở trường phù 
hợp với vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý (thông qua các danh 
hiệu, hình thức thi đua - khen thưởng hoặc thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải 
thưởng đạt được v.v...) có thể rút ngắn thời gian giữ chức vụ nhưng phải đạt tối thiểu 
một nửa thời gian quy định tại điểm a, b khoản này và được cấp có thẩm quyền bổ 
nhiệm xem xét, thống nhất về chủ trương. 
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       d) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành về thi tuyển chức danh lãnh 
đạo, quản lý. 
 
       Điều 13. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
ngành giáo dục và đào tạo thành phố 
        1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
         a) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc cử nhân chuyên ngành 
phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phù hợp với vị trí dự kiến bổ 
nhiệm theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 
        b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; 
 
        c) Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên ở cấp học tương ứng hoặc 
tương đương ngạch chuyên viên trở lên; 
 
        d) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên. 
Trường hợp chưa có chứng chỉ, cơ quan, đơn vị yêu cầu người được bổ nhiệm hoàn 
thiện và bổ sung trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được bổ nhiệm; 
 
        đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm. 
 
        2. Về kinh nghiệm và yêu cầu khác 
        a) Đối với chức danh hiệu trưởng, giám đốc trung tâm 
Có thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng, phó giám đốc hoặc tương đương từ đủ 05 
(năm) năm trở lên. 
 
         Phải đạt chuẩn hiệu trưởng ở cấp học tương ứng hoặc chuẩn giám đốc trung tâm 
giáo dục thường xuyên theo quy định. 
 
        b) Đối với chức danh phó hiệu trưởng, phó giám đốc trung tâm 
Có thời gian dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn) ở cấp học tương ứng (không kể thời gian tập sự). 
Phải đạt chuẩn hiệu trưởng ở cấp học tương ứng hoặc chuẩn giám đốc trung tâm giáo 
dục thường xuyên theo quy định. 
 
        c) Trong trường hợp người có thành tích xuất sắc, có năng lực, sở trường phù hợp 
với vị trí bổ nhiệm, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý (thông qua các danh hiệu, 
hình thức thi đua - khen thưởng hoặc thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải thưởng 
đạt được v.v...) có thể rút ngắn thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng, phó giám đốc 
trung tâm nhưng phải đạt tối thiểu một nửa thời gian nêu tại điểm a khoản này và được 
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. 
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        d) Đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì không bắt buộc phải có thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng, 
phó giám đốc trung tâm nhưng phải có thời gian dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm 
đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học tương ứng. 
 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
          Điều 14. Trách nhiệm thi hành 
              1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
căn cứ Quy định này để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng đối 
với viên chức; ban hành và cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh viên chức quản lý 
thuộc thẩm quyền chưa được quy định tại Quy định này phù hợp với đặc thù của cơ 
quan, đơn vị. 
 
             2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 
 
             3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát 
sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem 
xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./. 
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Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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