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

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số:  05 /2022/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Đà Nẵng, ngày 11 tháng  3  năm 2022 
 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi                                    
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ X, 
 NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về 
chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống 
dịch COVID-19; 

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các 
cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND 
ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố 
và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

  

 Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các 
cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Đối tượng áp dụng 

Trẻ em dưới 06 tuổi là người Việt Nam ở trong nước (không bao gồm trẻ em 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 
Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ) phải áp dụng 
biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở 
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y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung. 

2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ 

a) Hỗ trợ tiền ăn mức tối đa 80.000 đồng/người/ngày đối với trẻ em điều trị 
nhiễm COVID-19 (F0) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ 
theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày. 

b) Hỗ trợ tiền ăn mức tối đa 80.000 đồng/người/ngày đối với trẻ em thực hiện 
cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ theo thời 
gian cách ly thực tế nhưng tối đa không quá 21 ngày. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19 
theo phân cấp; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, ngoài 
nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 2. Hiệu lực áp dụng  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật.  

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

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 năm 
2022./. 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH  

Lương Nguyễn Minh Triết 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số: 04/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản 

xuất chương trình truyền hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 

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 Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

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

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-
BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Giá; 
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Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, 
Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên 
ngành Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 
chương trình truyền hình; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 92/TTr-STC 
ngày 27 tháng 10 năm 2021, Công văn số 609/STC-GCS ngày 25 tháng 02 năm 2022; 
ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2530/STTTT-KHTC ngày 01 
tháng 9 năm 2021 và Công văn số 399/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 02 năm 2022; 
đề nghị của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tại Công văn số 496/PTTH-KHTV 
ngày 14 tháng 9 năm 2021 kèm theo hồ sơ Phương án giá và trên cơ sở ý kiến của các 
thành viên UBND thành phố theo Công văn số 688/VP-KT ngày 11 tháng 3 năm 2022 
của Văn phòng UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
(NSNN) lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình, với nội dung sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh 
vực sản xuất chương trình truyền hình (xây dựng và phát sóng), cụ thể: 

a) Dịch vụ Bản tin truyền hình. 
b) Dịch vụ Chương trình thời sự tổng hợp. 
c) Dịch vụ Phóng sự. 
d) Dịch vụ Ký sự. 
đ) Dịch vụ Phim tài liệu. 
e) Dịch vụ Tạp chí. 
g) Dịch vụ Tọa đàm. 
h) Dịch vụ Giao lưu. 
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i) Dịch vụ Tư vấn qua truyền hình. 
k) Dịch vụ Tường thuật trực tiếp. 
l) Dịch vụ Hình hiệu, Trailer. 
m) Dịch vụ Đồ họa. 
n) Dịch vụ Trả lời khán giả. 
o) Dịch vụ Chương trình truyền hình trên mạng Internet. 
p) Dịch vụ Chương trình biên tập trong nước. 
2. Đối tượng áp dụng 
a) UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành 

phố để thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN đối với lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình. 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác. 
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng NSNN đối với lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình. 
3. Mức giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản 

xuất chương trình truyền hình: Thực hiện theo Phụ lục chi tiết kèm theo. 
Trường hợp chương trình cùng thể loại có thời lượng khác với thời lượng, quy 

định trong đơn giá tại Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp 
dụng theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Phần I Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 
2350/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc 
phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực truyền hình của Đài Phát thanh 
- Truyền hình Đà Nẵng do UBND thành phố quản lý. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan 
1. Cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm 
a) Căn cứ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản 

xuất chương trình truyền hình làm cơ sở thực hiện. 
b) Báo cáo tình hình thực hiện và vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình cho cơ 
quan liên quan. 

c) Thực hiện việc theo dõi, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện 
hành; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về thuế (nếu có); quản lý, sử dụng 
số tiền còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của 
pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác liên quan. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có 
liên quan triển khai, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mức giá dịch vụ sự 
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nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình tại Quyết định 
này theo đúng quy định của pháp luật; 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo, đề xuất 
UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá khi 
các yếu tố hình thành giá thay đổi. 

4. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị 
cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ 
với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên 
quan. 

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan, 
đơn vị được đặt hàng cung cấp, đấu thầu dịch vụ triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 
giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình 
truyền hình đảm bảo quy định của Luật giá. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/4/2022. 
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 
Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất 

chương trình truyền hình tại Quyết định này được áp dụng cho năm 2022 (từ ngày 01 
tháng 01 năm 2022). 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hồ Kỳ Minh 
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Phụ lục 
GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 
(Kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của UBND 

thành phố Đà Nẵng) 

TT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
(đồng) 

I BẢN TIN TRUYỀN HÌNH 01.03.01.00.00   

1 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH NGẮN 5 phút 01.03.01.10.00   

  Không khai thác tư liệu   3.347.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   2.800.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   2.240.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.689.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   1.008.000 

2 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH TRONG 
NƯỚC 01.03.01.20.00   

2.1 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH TRONG 
NƯỚC TRỰC TIẾP 01.03.01.21.00   

2.1.1 Thời lượng 10 phút 01.03.01.21.10   

  Không khai thác tư liệu   7.579.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.453.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   5.336.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.215.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.825.000 

2.1.2 Thời lượng 15 phút 01.03.01.21.20   
  Không khai thác tư liệu   8.978.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   7.641.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.273.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.921.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   3.228.000 

2.1.3 Thời lượng 20 phút 01.03.01.21.30   
  Không khai thác tư liệu   10.791.000 
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  Khai thác tư liệu đến 30%   9.214.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   7.626.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   6.039 000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   4.059.000 

2.1.4 Thời lượng 30 phút 01.03.01.21.40   
  Không khai thác tư liệu   14.753.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   12.495.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   10.244 000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   7.968.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   5.150.000 

2.2 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH TRONG 
NƯỚC GHI HÌNH PHÁT SAU 01.03.01.22.00   

2.2.1 Thời lượng 10 phút 01.03.01.22.10   

  Không khai thác tư liệu   6.331.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   5.210.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.088.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   2.967.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   1.578.000 

2.2.2 Thời lượng 15 phút 01.03.01.22.20   

  Không khai thác tư liệu   7.691.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.343.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.981.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.615.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   1.915.000 

2.2.3 Thời lượng 20 phút 01.03.01.22.30   

  Không khai thác tư liệu   9.068.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   7.709.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.063.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.431.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.377.000 

2.2.4 Thời lượng 30 phút 01.03.01.22.40   
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  Không khai thác tư liệu   13.295.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   10.951.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   8.616.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   6.272.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   3.358.000 

3 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH CHUYÊN ĐỀ 01.03.01.40.00   

3.1 Thời lượng 5 phút 01.03.01.40.10   

  Không khai thác tư liệu   3.328.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   2.782.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   2.222.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.669.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   987.000 

3.2 Thời lượng 15 phút 01.03.01.40.20   

  Không khai thác tư liệu   7.095.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   5.864.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.633.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.414.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   1.875.000 

4 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH QUỐC TẾ 
BIÊN DỊCH 01.03.01.50.00   

4.1 Thời lượng 10 phút 01.03.01.50.10 1.602.000 

4.2 Thời lượng 15 phút 01.03.01.50.20 2.528.000 

4.3 Thời lượng 20 phút 01.03 01 50.30 3.287.000 

5 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH BIÊN DỊCH 
SANG TIẾNG NƯỚC NGOÀI 01.03.01.60.00   

5.1 Thời lượng 15 phút 01.03.01.60.10 2.948.000 

5.2 Thời lượng 30 phút 01.03.01.60.20 4.422.000 

6 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH THỜI TIẾT 01.03.01.70.00   
  Thời lượng 5 phút 01.03.01.70.10 1.329.000 

7 BẢN TIN TRUYỀN HÌNH CHẠY CHỮ 01.03.01.80.00   

  Thời lượng 15 phút 01.03.01.80.00 703.000 
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II CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG 
HỢP 01.03.02.00.00   

1 CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG 
HỢP TRỰC TIẾP 01.03.02.01.00   

1.1 Thời lượng 10 phút 01.03.02.01.10   

  Không khai thác tư liệu   7.307.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.246.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   5.185.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.123.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.794.000 

1.2 Thời lượng 15 phút 01.03.02.01.20   
  Không khai thác tư liệu   9.406.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   7.997.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.540.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   5.104.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   3.543.000 

1.3 Thời lượng 20 phút 01.03.02.01.30   

  Không khai thác tư liệu   12.182.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   10.375.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   8.535.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   6.715.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   4.427.000 

1.4 Thời lượng 30 phút 01.03.02.01.40   
  Không khai thác tư liệu   15.254.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   13.779.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   10.627.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   8.290.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   5.394.000 

1.5 Thời lượng 45 phút 01.03.02.01.50   

  Không khai thác tư liệu   17.817.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   15.153.000 
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  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   12.493.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   9.848.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   6.527.000 

2 CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG 
HỢP GHI HÌNH PHÁT SAU 01.03.02.02.00   

2.1 Thời lượng 10 phút 01.03.02.02.10   
  Không khai thác tư liệu   6.036.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   4.968.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   3.915.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   2.856.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   1.529.000 

2.2 Thời lượng 15 phút 01.03.02.02.20   
  Không khai thác tư liệu   8.106.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.689.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   5.240.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.801.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.008.000 

2.3 Thời lượng 20 phút 01.03.02.02.30   
  Không khai thác tư liệu   10.014.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   8.249.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.467.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.674.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.459.000 

2.4 Thời lượng 30 phút 01.03.02.02.40   
  Không khai thác tư liệu   13.424.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   11.060.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   8.699.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   6.325.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   3.375.000 

III PHÓNG SỰ 01.03.03.00.00   

1 PHÓNG SỰ CHÍNH LUẬN 01.03.03.10.00   
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1.1 Thời lượng 5 phút 01.03.03.10.10   

  Không khai thác tư liệu   4.809.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   4.336.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   3.874.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.407.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.815.000 

1.2 Thời lượng 10 phút 01.03.03.10.20   
  Không khai thác tư liệu   6.690.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   5.940.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   5.195.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.445.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   3.515.000 

1.3 Thời lượng 15 phút 01.03.03.10.30   

  Không khai thác tư liệu   8.503.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   7.487.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.481.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   5.470.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   4.210.000 

1.4 Thời lượng 20 phút 01.03.03.10.40   
  Không khai thác tư liệu   10.437.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   9.228.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   8.018.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   6.809.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   5.295.000 

2 PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA 01.03.03.20.00   
2.1 Thời lượng 5 phút 01.03.03.20.10   
  Không khai thác tư liệu   8.627.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   7.623.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.626.000 

2.2 Thời lượng 10 phút 01.03.03.20.20   



 CÔNG BÁO/Số 18 + 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 30-4-2022 16 

  Không khai thác tư liệu   12.173.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   10.800.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   9.435.000 

2.3 Thời lượng 15 phút 01.03.03.20.30   
  Không khai thác tư liệu   20.404.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   18.120.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   15.838.000 

3 PHÓNG SỰ ĐỒNG HÀNH 01.03.03.30.00   
3.1 Thời lượng 15 phút 01.03.03.30.10   
  Không khai thác tư liệu   7.062.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.040.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   5.017.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.995.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.713.000 

3.2 Thời lượng 25 phút 01.03.03.30.20   
  Không khai thác tư liệu   18.842.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   15.850.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   12.870.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   9.348.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   6.154.000 

4 PHÓNG SỰ CHÂN DUNG 01.02.02.40.00   
4.1 Thời lượng 5 phút 01.03.03.40.10   
  Không khai thác tư liệu   2.858.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   2.546.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   2.235.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.923.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   1.035.000 

4.2 Thời lượng 15 phút 01.03.03.40.20   
  Không khai thác tư liệu   6.102.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   5.355.000 
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  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.597.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.850.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   2.910.000 

4.3 Thời lượng 20 phút 01.03.03.40.30   
  Không khai thác tư liệu   7.939.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.971.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.004.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   5.036.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   3.820.000 

5 PHÓNG SỰ TÀI LIỆU 01.03.03.50.00   
5.1 Thời lượng 5 phút 01.03.03.50.10   
  Không khai thác tư liệu   8.051.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   7.083.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.125.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   5.156.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   3.949.000 

5.2 Thời lượng 15 phút 01.03.03.50.20   

  Không khai thác tư liệu   15.973.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   13.761.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   11.555.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   9.343.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   6.581.000 

IV KÝ SỰ 01.03.04.00.00   

1 Thời lượng 15 phút 01.03.04.00.10   

  Không khai thác tư liệu   20.358.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   17.899.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   15.459.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   13.000.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   9.945.000 

2 Thời lượng 20 phút 01.03.04.00.20   
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  Không khai thác tư liệu   23.710.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   20.803.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   17.906.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   14.998.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   11.367.000 

3 Thời lượng 30 phút 01.03.04.00.30   
  Không khai thác tư liệu   33.861.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   30.172.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   26.258.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   22.341.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   19.467.000 

V PHIM TÀI LIỆU 01.03.05.00.00   

1 PHIM TÀI LIỆU - SẢN XUẤT 01.03.05.10.00   

1.1 Thời lượng 10 phút 01.03.05.10.10   

  Không khai thác tư liệu   21.859.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   19.338.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   16.832.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   14.311.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   11.170.000 

1.2 Thời lượng 20 phút 01.03.05.10.20   
  Không khai thác tư liệu   36.429.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   31.875.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   27.325.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   22.771.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   17.078.000 

1.3 Thời lượng 30 phút 01.03.05.10.30   
  Không khai thác tư liệu   54.770.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   48.615.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   42.459.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   36.299.000 
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  Khai thác tư liệu trên 70%   28.605.000 

1.4 Thời lượng 45 phút 01.03.05.10.40   

  Không khai thác tư liệu   81.775.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   72.379.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   62.984.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   53.588.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   41.850.000 

2 PHIM TÀI LIỆU-BIÊN DỊCH 01.03.05.20.00   

2.1 Thời lượng 20 phút 01.03.05.20.10 4.393.000 

2.2 Thời lượng 60 phút 01.03.05.20.20 8.812.000 

VI TẠP CHÍ 01.03.06.00.00   
1 Thời lượng 15 phút 01.03.06.00.10   
  Không khai thác tư liệu   8.118.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   7.234.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   6.351.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   5.465.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   4.371.000 

2 Thời lượng 20 phút 01.03.06.00.20   
  Không khai thác tư liệu   11.138.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   9.686.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   8.159.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   6.695.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   5.330.000 

3 Thời lượng 30 phút 01.03.06.00.30   

  Không khai thác tư liệu   15.638.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   13.791.000 

  Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   11.933.000 

  Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   10.079.000 

  Khai thác tư liệu trên 70%   7.745.000 

VII TỌA ĐÀM 01.03.07.00.00   
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1 TỌA ĐÀM TRƯỜNG QUAY TRỰC 
TIẾP 01.03.07.11.00   

1.1 Thời lượng 15 phút 01.03.07.11.10   

  Không khai thác tư liệu   7.188.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.110.000 

1.2 Thời lượng 30 phút 01.03.07.11.20   
  Không khai thác tư liệu   13.132.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   9.621.000 

1.3 Thời lượng 45 phút 01.03.07.11.30   
  Không khai thác tư liệu   15.472.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   11.526.000 

2 TỌA ĐÀM TRƯỜNG QUAY GHI HÌNH 
PHÁT SAU 01.03.07.12.00   

2.1 Thời lượng 15 phút 01.03.07.12.10   
  Không khai thác tư liệu   6.332.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   5.104.000 

2.2 Thời lượng 20 phút 01.03.07.12.20   
  Không khai thác tư liệu   8.229.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   5.840.000 

2.3 Thời lượng 30 phút 01.03.07.12.30   

  Không khai thác tư liệu   11.708.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   8.209.000 

2.4 Thời lượng 40 phút 01.03.07.12.40   

  Không khai thác tư liệu   13.690.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   9.826.000 

3 TỌA ĐÀM NGOẠI CẢNH GHI HÌNH 
PHÁT SAU 01.03.07.22.00   

3.1 Thời lượng 15 phút 01.03.07.22.10   

  Không khai thác tư liệu   7.398.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   6.255.000 

3.2 Thời lượng 20 phút 01.03.07.22.20   
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  Không khai thác tư liệu   10.745.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   8.465.000 

3.3 Thời lượng 30 phút 01.03.07.22.30   
  Không khai thác tư liệu   13.979.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   10.558.000 

VIII GIAO LƯU 01.03.08.00.00   

1 GIAO LƯU TRƯỜNG QUAY TRỰC 
TIẾP 01.03.08.11.00   

  Thời lượng 30 phút 01.03.08.11.10   

  Không khai thác tư liệu   24.595.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   21.377.000 

2 GIAO LƯU TRƯỜNG QUAY GHI 
HÌNH PHÁT SAU 01.03.08.12.00   

  Thời lượng 30 phút 01.03.08.12.10   

  Không khai thác tư liệu   15.496.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   12.263.000 

3 GIAO LƯU NGOẠI CẢNH TRỰC TIẾP 01.03.08.21.00   

  Thời lượng 30 phút 01.03.08.21.10   

  Không khai thác tư liệu   20.175.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   17.765.000 

4 GIAO LƯU NGOẠI CẢNH GHI HÌNH 
PHÁT SAU 01.03.08.22.00   

  Thời lượng 30 phút 01.03.08.22.10   

  Không khai thác tư liệu   15.198.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   12.851.000 

5 
GIAO LƯU TRƯỜNG QUAY TRỰC 
TIẾP CÓ CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN 
NGHỆ THUẬT 

01.03.08.30.00   

  Thời lượng 90 phút 01.03.08.30.20   

  Không khai thác tư liệu   45.746.000 

  Khai thác tư liệu đến 30%   42.520.000 

IX TƯ VẤN QUA TRUYỀN HÌNH 01.03.09.00.00   
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  Thời lượng 30 phút 01.03.09.00.10 11.576.000 

X TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP 01.03.10.01.00   

1 Thời lượng 45 phút 01.03.10.01.10 31.095.000 

2 Thời lượng 60 phút 01.03.10.01.20 32.003.000 

3 Thời lượng 90 phút 01.03.10.01.30 33.493.000 

4 Thời lượng 120 phút 01.03.10.01.40 34.723.000 

5 Thời lượng 150 phút 01.03.10.01.50 35.950.000 

6 Thời lượng 180 phút 01.03.10.01.60 37.091.000 

XI HÌNH HIỆU, TRAILER 01.03.11.00.00   
1 TRAILER CỔ ĐỘNG 01.03.11.10.00   
  Thời lượng 01 phút 01.03.11.10.10 1.506.000 

  Thời lượng 01 phút 30 giây 01 03.11.10.20 1.760.000 

  Thời lượng 02 phút 20 giây 01.03.11.10.30 2.444.000 

2 TRAILER GIỚI THIỆU 01.03.11.20.00   

  Thời lượng dưới 45 giây 01.03.11.20.10 570.000 

  Thời lượng 01 phút 01.03 11.10.10 688.000 

  Thời lượng 01 phút 30 giây 01 03 11.20.10 818.000 

3 HÌNH HIỆU KÊNH 01 03.11.30.00 46.698.000 

4 BỘ HÌNH HIỆU CHƯƠNG TRÌNH 01.03.11.40.00 15.859.000 

5 HÌNH HIỆU QUẢNG CÁO 01.03.11.50.00 11.896.000 

XII ĐỒ HỌA 01.03.12.00.00   
1 ĐỒ HỌA MÔ PHỎNG ĐỘNG 01.03.12.10.00 2.233.000 

2 ĐỒ HỌA MÔ PHỎNG TĨNH 01.03.12.20.00 585.000 

3 ĐỒ HỌA BẢN TIN DẠNG MÔ PHỎNG 
ĐỘNG 01.03.12.30.00 313.000 

4 ĐỒ HỌA BÀN TIN DẠNG MÔ PHỎNG 
TĨNH 01.03.12.40.00 132.000 

5 ĐỒ HỌA BẢN TIN DẠNG BIỂU ĐỒ 01.03.12.50.00 50.000 

XIII TRẢ LỜI KHÁN GIẢ 01.03.13.00.00   

1 TRẢ LỜI KHÁN GIẢ TRỰC TIẾP (60 
phút) 01.03.13.01.00 13.575.000 
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2 TRẢ LỜI KHÁN GIẢ GHI HÌNH PHÁT 
SAU 01.03.13.02.00   

2.1 Trả lời đơn thư thời lượng 15 phút 01.03.13.02.10 11.796.000 

2.2 Trả lời câu hỏi thông thường của khán giả 
thời lượng 30 phút 01.03.13.02.20 8.032.000 

XIV CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 
TRÊN MẠNG INTERNET 01.03.14.00.00   

1 Thời lượng 5 phút 01.03.14.00.10 142.000 

2 Thời lượng 10 phút 01.03.14.00.20 240.000 

3 Thời lượng 15 phút 01.03.14.00.30 349.000 

4 Thời lượng 20 phút 01.03.14.00.40 437.000 

5 Thời lượng 30 phút 01.03.14.00.50 649.000 

6 Thời lượng 45 phút 01.03.14.00.60 883.000 

XV CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 
BIÊN TẬP TRONG NƯỚC 01.03.15.00.00   

1 Thời lượng 15 phút 01.03.15.10.00 845.000 

2 Thời lượng 30 phút 01.03.15.10.20 1.651.000 

- Đơn giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện hoàn chỉnh 01 loại hình chương 
trình dịch vụ (xây dựng và phát sóng): Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí quản lý và 
hao phí tài sản cố định là máy móc, thiết bị, vật liệu tham gia trực tiếp; chi phí nhuận 
bút, thù lao và các chi phí liên quan khác, không tính lợi nhuận và chưa bao gồm thuế 
giá trị gia tăng./. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực 
 sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 

     --------------- 
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 Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
   Căn cứ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
 
  Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giá; 
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; 
 
     Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 
   Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 
định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
 
    Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 
quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 
 
    Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giá; 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG           

--------------- 

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

     --------------- 
   Số: 05/2022/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-149-2016-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-306857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-56-2014-tt-btc-huong-dan-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-230103.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
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    Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 
 
     Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 
28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giá; 
     Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, 
Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông; 
 
    Căn cứ Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành 
Thông tin và Truyền thông; 
 
    Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương 
trình phát thanh. 
    Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 92/TTr-STC ngày 
27 tháng 10 năm 2021, Công văn số 609/STC-GCS ngày 25 tháng 02 năm 2022; ý kiến 
của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2530/STTTT-KHTC ngày 01 tháng 
9 năm 2021, Công văn số 399/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 02 năm 2022; đề nghị 
của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tại Công văn số 496/PTTH-KHTV ngày 14 
tháng 9 năm 2021 kèm theo hồ sơ Phương án giá và trên cơ sở ý kiến của các thành 
viên UBND thành phố theo Công văn số 688/VP-KT ngày 11 tháng 3 năm 2022 của 
Văn phòng UBND thành phố. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

   Điều 1. Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) 
lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh, với nội dung sau: 
 
     1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh (xây dựng và phát sóng), cụ thể: 
   - Dịch vụ Bản tin thời sự 
   - Dịch vụ Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-25-2014-tt-btc-phuong-phap-dinh-gia-chung-hang-hoa-dich-vu-221334.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-233-2016-tt-btc-sua-doi-thong-tu-56-2014-tt-btc-huong-dan-luat-gia-2016-334153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-56-2014-tt-btc-huong-dan-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-230103.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-11-2016-ttlt-btttt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-309117.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-45-2018-tt-btc-huong-dan-tinh-hao-mon-khau-hao-tai-san-co-dinh-tai-co-quan-nha-nuoc-370741.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-09-2020-tt-btttt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-san-xuat-chuong-trinh-phat-thanh-441239.aspx
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   - Dịch vụ Bản tin tiếng dân tộc 
   - Dịch vụ Chương trình thời sự tổng hợp 
   - Dịch vụ Chương trình tiếng nước ngoài 
   - Dịch vụ Bản tin thời tiết 
   - Dịch vụ Chương trình tư vấn 
   - Dịch vụ Chương trình tọa đàm 
   - Dịch vụ Chương trình tạp chí 
   - Dịch vụ Chương trình điểm báo 
   - Dịch vụ Phóng sự 
   - Dịch vụ Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh 
   - Dịch vụ Chương trình giao lưu 
   - Dịch vụ Chương trình bình luận 
   - Dịch vụ Chương trình xã luận 
   - Dịch vụ Tiểu phẩm 
   - Dịch vụ Game show 
   - Dịch vụ Biên tập kịch truyền thanh 
   - Dịch vụ Biên tập ca kịch 
   - Dịch vụ Thu tác phẩm mới 
   - Dịch vụ đọc truyện 
   - Dịch vụ Phát thanh văn học 
   - Dịch vụ Bình truyện 
   - Dịch vụ Trả lời khán giả ghi âm phát sau 
  - Dịch vụ Chương trình phổ biến kiến thức 
  - Dịch vụ Biên tập bộ nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình 
   - Dịch vụ Show phát thanh. 
 
     2. Đối tượng áp dụng 
      a) UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành phố 
để thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN 
đối với lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh. 
     b) Đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác. 
     c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng kinh phí NSNN đối với lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh. 
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        3. Mức giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất 
chương trình phát thanh: Thực hiện theo Phụ lục chi tiết kèm theo. 
        Trường hợp chương trình cùng thể loại có thời lượng khác với thời lượng quy 
định trong đơn giá tại Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp 
dụng theo quy định tại Khoản 3, Mục VI, Phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 
2351/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc 
phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phát thanh của Đài Phát thanh 
- Truyền hình Đà Nẵng do UBND thành phố quản lý. 
       
      Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan 
       1. Cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm 
        a) Căn cứ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực sản xuất chương 
trình phát thanh làm cơ sở thực hiện. 
         b) Báo cáo tình hình thực hiện và vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng NSNN lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh cho cơ quan có liên 
quan. 
        c) Thực hiện việc theo dõi, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; 
thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về thuế (nếu có); quản lý, sử dụng số tiền 
còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 
luật và các văn bản hướng dẫn khác liên quan. 
 
       2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có 
liên quan triển khai, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mức giá dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh tại Quyết định 
này theo đúng quy định của pháp luật; 
       3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo, đề xuất 
UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá khi 
các yếu tố hình thành giá thay đổi. 
       4. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cung 
cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ với 
ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan. 
       5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan, 
đơn vị được đặt hàng cung cấp, đấu thầu dịch vụ triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 
giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình 
phát thanh đảm bảo quy định của Luật giá. 
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/04/2022. 
          Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 
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Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương 
trình phát thanh tại Quyết định này áp dụng cho năm 2022 (từ ngày 01 tháng 01 năm 
2022). 
          Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

        TM.ỦYBANNHÂNDÂN 
               KT.CHỦTỊCH 
               PHÓ.CHỦTỊCH 
                 Hồ Kỳ Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
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GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 
(Kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

STT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
(đồng) 

I BẢN TIN THỜI SỰ 13.01.00.00.00   

1 Bản tin thời sự trực tiếp 13.01.00.01.00   

1.1 Thời lượng 5 phút 13.01.00.01.01   

1.1.1 Không khai thác tư liệu   1.086.000 

1.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   914.000 

1.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   724.000 

1.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   540.000 

1.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   330.000 

1.2 Thời lượng 10 phút 13.01.00.01.02  

1.2.1 Không khai thác tư liệu   2.057.000 

1.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.702.000 

1.2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.328.000 

1.2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   966.000 

1.2.5 Khai thác tư liệu trên 70%   517.000 

1.3 Thời lượng 15 phút 13.01.00.01.03  

1.3.1 Không khai thác tư liệu   3.251.000 

1.3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   2.717.000 

1.3.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   2.178.000 

1.3.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.630.000 

1.3.5 Khai thác tư liệu trên 70%   966.000 

2 Bản tin thời sự ghi âm phát sau 13.01.00.02.00  

2.1 Thời lượng 5 phút 13.01.00.02.01  



 CÔNG BÁO/Số 18 + 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 30-4-2022 30 

STT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
(đồng) 

2.1.1 Không khai thác tư liệu   987.000 

2.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   807.000 

2.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   624.000 

2.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   442.000 

2.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   226.000 

2.2 Thời lượng 10 phút 13.01.00.02.02  

2.2.1 Không khai thác tư liệu   1.622.000 

2.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.332.000 

2.2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.030.000 

2.2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   736.000 

22.5 Khai thác tư liệu trên 70%   374.000 

2.3 Thời lượng 15 phút 13.01.00.02.03  

2.3.1 Không khai thác tư liệu   2.428.000 

2.3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.992.000 

2.3.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.561.000 

2.3.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.121.000 

2.3.5 Khai thác tư liệu trên 70%   578.000 

II BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ GHI ÂM PHÁT SAU 13.02.00.00.00  

1 Thời lượng 5 phút 13.02.00.00.01  

1.1 Không khai thác tư liệu   938.000 

1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   760.000 

1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   588.000 

1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   421.000 

1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   198.000 

2 Thời lượng 10 phút 13.02.00.00.02  
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STT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
(đồng) 

2.1 Không khai thác tư liệu   1.949.000 

2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.576.000 

2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.213.000 

2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   844.000 

2.5 Khai thác tư liệu trên 70%   392.000 

3 Thời lượng 15 phút 13.02.00.00.03  

3.1 Không khai thác tư liệu   2.210.000 

3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.787.000 

3.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.373.000 

3.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   955.000 

3.5 Khai thác tư liệu trên 70%   444.000 

III BẢN TIN TIẾNG DÂN TỘC 13.03.00.00.00  

1 Thời lượng 10 phút 13.03.00.00.01 465.000 

2 Thời lượng 15 phút 13.03.00.00.02 739.000 

IV CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TỔNG HỢP 13.04.00.00.00  

1 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp 13.04.00.01.00  

1.1 Thời lượng 30 phút 13.04.00.01.01  

1.1.1 Không khai thác tư liệu   4.795.000 

1.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.954.000 

1.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   3.115.000 

1.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   2.268.000 

1.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   1.209.000 

1.2 Thời lượng 45 phút 13.04.00.01.02  

1.2.1 Không khai thác tư liệu   7.195.000 

1.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   5.948.000 
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STT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
(đồng) 

1.2 3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.699.000 

1.2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.451.000 

1.2.5 Khai thác tư liệu trên 70%   1.896.000 

2 Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau 13.04.00.02.00  

2.1 Thời lượng 30 phút 13.04.00.02.01  

2.1.1 Không khai thác tư liệu   4.570.000 

2.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.735.000 

2.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   2.895.000 

2.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   2049.000 

2.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   993.000 

V CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NƯỚC NGOÀI 13.05.00.00.00  

1 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp 13.05.01.01.00  

1.1 Thời lượng 5 phút 13.05.01.01.01 605.000 

1.2 Thời lượng 10 phút 13.05.01.01.02 753.000 

13 Thời lượng 15 phút 13.05.01.01.03 1.117.000 

2 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau 13.05.01.02.00  

2.1 Thời lượng 5 phút 13.05.01.02.01 522.000 

2.2 Thời lượng 10 phút 13.05.01.02.02 693.000 

2.3 Thời lượng 15 phút 13.05.01.02.03 1.023.000 

3 Bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài 13.05.02.00.00  

3.1 Thời lượng 5 phút 13.05.02.00.01 628.000 

4 Chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi 
âm phát sau 13.05.03.00.00  

4.1 Thời lượng 30 phút 13.05.03.00.01 1.914.000 

VI BẢN TIN THỜI TIẾT 13.06.00.00.00  



33 CÔNG BÁO/Số 18 + 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 30-4-2022  

STT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
(đồng) 

1 Thời lượng 5 phút 13.0600 0001 131.000 

VII CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN 13.07.00.00.00  

1 Chương trình tư vấn trực tiếp 13.07.00.01.00  

1.1 Thời lượng 30 phút 13.07.00.01.01 3.423.000 

2 Chương trình tư vấn phát sau 13.07.00.02.00  

2.1 Thời lượng 15 phút 13.07.00.02.01 1.055.000 

2.2 Thời lượng 30 phút 13.07.00.02.02 2.556.000 

VIII CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM 13.08.00.00.00  

1 Chương trình tọa đàm trực tiếp 13.08.00.01.00  

1.1 Thời lượng 30 phút 13.08.00.01.01  

1.1.1 Không khai thác tư liệu   4.720.000 

1.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.029.000 

1.2 Thời lượng 45 phút 13.08.00.01.02  

1.2.1 Không khai thác tư liệu   5.267.000 

1.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.576.000 

1.3 Thời lượng 60 phút 13.08.00.01.03  

1.3.1 Không khai thác tư liệu   5.791.000 

1.3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   4.100.000 

2 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau 13.08.00.02.00  

2.1 Thời lượng 30 phút 13.08.00.02.01  

2.1.1 Không khai thác tư liệu   4.031.000 

2.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   2.553.000 

2.2 Thời lượng 45 phút 13.08.00.02.02  

2.2.1 Không khai thác tư liệu   4.405.000 

22.2 Khai thác tư liệu đến 30%   2.930.000 
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(đồng) 

IX CHƯƠNG TRÌNH TẠP CHÍ 13.09.00.00.00  

1 Thời Lượng 10 phút 13.09.00.02.01  

1.1 Không khai thác tư liệu   1.983.000 

1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.859.000 

1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.748.000 

1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.631.000 

1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   1.472.000 

2 Thời lượng 15 phút 13.09.00.02.02  

2.1 Không khai thác tư liệu   3.080.000 

2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   2.839.000 

2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   2.614.000 

2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   2.382.000 

2.5 Khai thác tư liệu trên 70%   2.084.000 

3 Thời lượng 20 phút 13.09.00.02.03  

3.1 Không khai thác tư liệu   3.677.000 

3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.500.000 

3.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   3.239.000 

3.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   2.972.000 

3 5 Khai thác tư liệu trên 70%   2.639.000 

4 Thời Lượng 30 phút 13.09.00.02.04  

4.1 Không khai thác tư liệu   4.379.000 

4.2 Khai thác tư liệu đến 30%   4.202.000 

4.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   3.934.000 

4.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   3.675.000 

4.5 Khai thác tư liệu trên 70%   3.342.000 



35 CÔNG BÁO/Số 18 + 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 30-4-2022  

STT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
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X CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM BÁO 13.10.00.00.00  

1 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp 13.10.00.01.00  

1.1 Thời lượng 5 phút 13.10.00.01.01 147.000 

1.2 Thời lượng 10 phút 13.10.00.01.02 226.000 

2 Chương trình điểm báo trong nước ghi âm phát sau 13.10.00.02.00  

2.1 Thời lượng 5 phút 13.10.00.02.01 122.000 

XI PHÓNG SỰ 13.11.00.00.00  

1 Phóng sự chính luận 13.11.01.00.00  

1.1 Thời lượng 5 phút 13.11.01.00.01  

1.1.1 Không khai thác tư liệu   1.481.000 

1.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.349.000 

1.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.221.000 

1.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.097.000 

1.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   937.000 

1.2 Thời lượng 10 phút 13.11.01.00.02  

1.2.1 Không khai thác tư liệu   2.205.000 

1.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.956.000 

1.2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.751.000 

1.2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.550.000 

1.2.5 Khai thác tư liệu trên 70%   1.320.000 

2 Phóng sự chân dung 13.11.02.00.00  

2.1 Thời lượng 5 phút 13.11.02.00.01  

2.1.1 Không khai thác tư liệu   1.168.000 

2.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.055.000 

2.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   947.000 
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STT Tên dịch vụ Mã hiệu Giá dịch vụ 
(đồng) 

2.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   838.000 

2.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   702.000 

2.2 Thời lượng 10 phút 13.11.02.00.02  

2.2.1 Không khai thác tư liệu   1.975.000 

2.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   1.808.000 

2.2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   1.636.000 

2.2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   1.469.000 

2.2.5 Khai thác tư liệu trên 70%   1.257.000 

3 Phóng sự điều tra 13.11.03.00.00  

3.1 Thời lượng 05 phút 13.11.03.00.01  

3.1.1 Không khai thác tư liệu   3.347.000 

3.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.051.000 

3.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   2.755.000 

3.2 Thời lượng 10 phút 13.11.03.00.02  

3.2.1 Không khai thác tư liệu   5.031.000 

3.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   4.587.000 

3.2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.143.000 

XII CHƯƠNG TRÌNH TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP 
TRÊN SÓNG PHÁT THANH 13.12.00.00.00  

1 Thời lượng 90 phút 13.12.00.00.01 9.962.000 

2 Thời lượng 120 phút 13.12.00.00.02 10.575.000 

3 Thời lượng 180 phút 13.12.00.00.03 11.480.000 

XIII CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 13.13.00.00.00  

1 Chương trình giao lưu trực tiếp 13.13.00.01.00  

1.1 Thời lượng 30 phút 13.13.00.01.01  
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1.1.1 Không khai thác tư liệu   4.927.000 

1.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.273.000 

1.2 Thời lượng 45 phút 13.13.00.01.02  

1.2.1 Không khai thác tư liệu   5.585.000 

1.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.935.000 

1.3 Thời lượng 55 phút 13.13.00.01.03  

1.3.1 Không khai thác tư liệu   5.977.000 

1.3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   4.327.000 

2 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau 13.13.00.02.00  

2.1 Thời lượng 30 phút 13.13.00.02.01  

2.1.1 Không khai thác tư liệu   4.668.000 

2.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.035.000 

2.2 Thời lượng 45 phút 13.13.00.02.02  

2.2.1 Không khai thác tư liệu   5.131.000 

2.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.482.000 

2.3 Thời Lượng 55 phút 13.13.00.02.03  

2.3.1 Không khai thác tư liệu   5.471.000 

2.3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   3.833.000 

XIV CHƯƠNG TRÌNH BÌNH LUẬN 13.14.00.00.00  

1 Thời lượng 5 phút 13.14.00.00.01 688.000 

2 Thời lượng 10 phút 13.14.00.00.02 1.098.000 

XV CHƯƠNG TRÌNH XÃ LUẬN 13.15.00.00.00  

1 Thời lượng 5 phút 13.15.00.00.01 2.305.000 

2 Thời lượng 10 phút 13.15.00.00.02 3.458.000 

XVI TIỂU PHẨM 13.16.00.00.00  
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1 Thời lượng 5 phút 13.16.00.00.01 1.340.000 

2 Thời lượng 10 phút 13.16.00.00.02 2.116.000 

3 Thời lượng 15 phút 13.16.00.00.03 2.857.000 

XVII GAME SHOW 13.17.00.00.00  

1 Game show phát trực tiếp 13.17.00.10.00  

1.1 Thời lượng 55 phút 13.17.00.10.01 1.497.000 

2 Game show phát sau 13.17.00.20.00  

2.1 Thời lượng 55 phút   1.652.000 

XVIII BIÊN TẬP KỊCH TRUYỀN THANH 13.18.00.00.00  

1 Thời lượng 15 phút 13.18.00.00.01 3.395.000 

2 Thời lượng 30 phút 13.18.00.00.02 5.325.000 

3 Thời lượng 60 phút 13.18.00.00.03 8.749.000 

4 Thời lượng 90 phút 13.18.00.00.04 13.689.000 

XIX BIÊN TẬP CA KỊCH 13.19.00.00.00  

1 Thời lượng 90 phút 13.19.00.00.01 13.318.000 

XX THU TÁC PHẨM MỚI 13.20.00.00.00  

1 Thu truyện 13.20.10.00.00  

1.1 Thời lượng 10 phút 13.20.10.00.01 588.000 

2 Thu thơ, thu nhạc 13.20.20.00.00  

2.1 Thời lượng 5 phút 13.20.20.00.01 567.000 

XXI ĐỌC TRUYỆN 13.21.00.00.00  

1 Thời lượng 15 phút 13.21.00.00.01 264.000 

2 Thời lượng 20 phút 13.21.00.00.02 346.000 

3 Thời lượng 30 phút 13.21.00.00.03 506.000 

XXII PHÁT THANH VĂN HỌC 13.22.00.00.00  
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1 Thời lượng 15 phút 13.22.00.00.01 1.394.000 

2 Thời lượng 30 phút 13 220000.02 2.937.000 

XXIII BÌNH TRUYỆN 13.23.00.00.00  

1 Thời lượng 30 phút 13.23.00.00.01 2.247.000 

XXIV TRẢ LỜI THÍNH GIẢ GHI ÂM PHÁT SAU 13.24.00.00.00  

1 Trả lời thính giả dạng điều tra 13.24.10.00.00  

1.1 Thời lượng 10 phút 13.24.10.00.01 4.516.000 

1.2 Thời lượng 15 phút 13.24.10.00.02 5.570.000 

1.3 Thời lượng 30 phút 13.24.10.00.03 7.260.000 

2 Trả lời thính giả dạng không điều tra 13.24.20.00.00  

2.1 Thời lượng 10 phút 13.24.20.00.01 707.000 

2.2 Thời lượng 30 phút 13.24.20.00.02 1.576.000 

XXV CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 13.25.00.00.00  

1 Chương trình dạy tiếng việt 13.25.10.00.00  

1.1 Thời lượng 15 phút 13.25.10.00.01 636.000 

2 Chương trình dạy tiếng nước ngoài 13.25.20.00.00  

2.1 Thời lượng 15 phút 13.25.20.00.01 694.000 

3 Chương trình dạy học hát 13.25.30.00.00  

3.1 Thời lượng 15 phút 13.25.30.00.01 886.000 

3.2 Thời lượng 30 phút 13.25.30.00.02 1.453.000 

4 Chương trình dạy học chuyên ngành 13.25.40.00.00  

4.1 Thời lượng 15 phút 13.25.40.00.01 511.000 

XXVI BIÊN TẬP BỘ NHẠC HIỆU, NHẠC CẮT 
CHƯƠNG TRÌNH 13.26.00.00.00  

1 01 bộ chương trình 13.26.00.00.01 2.085.000 
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XXVII SHOW PHÁT THANH 13.27.00.00.00  

1 Show phát thanh trực tiếp 13.27.00.01.00  

1.1 Thời lượng 30 phút 13.27.00.01.01  

1.1.1 Không khai thác tư liệu   5.214.000 

1.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   4.899.000 

1.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.567.000 

1.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.244.000 

1.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   3.845.000 

1.2 Thời Lượng 60 phút 13.27.00.01.02  

1.2.1 Không khai thác tư liệu   9.465.000 

1.2.2 Khai thác tư liệu đến 30%   8.413.000 

1.2.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   7.368.000 

1.2.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   6.336.000 

1.2.5 Khai thác tư liệu trên 70%   5.023.000 

1.3 Thời Lượng 115 phút 13.27.00.01.03  

1.3.1 Không khai thác tư liệu   14.104.000 

1.3.2 Khai thác tư liệu đến 30%   12.528.000 

1.3.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   10.860.000 

1.3.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   9.202.000 

1.3.5 Khai thác tư liệu trên 70%   7.118.000 

2 Show phát thanh phát sau 13.27.00.02.00  

2.1 Thời lượng 30 phút 13.27.00.02.01  

2.1.1 Không khai thác tư liệu   5.869.000 

2.1.2 Khai thác tư liệu đến 30%   5.326.000 

2.1.3 Khai thác tư liệu trên 30% đến 50%   4.780.000 
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2.1.4 Khai thác tư liệu trên 50% đến 70%   4.237.000 

2.1.5 Khai thác tư liệu trên 70%   3.566.000 

    - Đơn giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện hoàn chỉnh 01 loại hình chương 
trình dịch vụ (xây dựng và phát sóng): Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí quản lý và 
hao phí tài sản cố định là máy móc, thiết bị, vật liệu tham gia trực tiếp; chi phí nhuận 
bút, thù lao và các chi phí liên quan khác; không tính lợi nhuận và chưa bao gồm thuế 
giá trị gia tăng./. 
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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: 06/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông  

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 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

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

Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà 
nước thực hiện hoạt động khuyến nông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 219/TTr-SNN ngày 17 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ 
thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kết quả lấy ý kiến Ủy viên 
UBND thành phố bằng phiếu theo Công văn số 305/VP-KT ngày 28 tháng 01 năm 2022 
của Văn phòng UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quyết định này quy định các định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông được 

áp dụng để lập dự toán kinh phí và tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình khuyến 
nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng: 
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông 
Quyết định này quy định các định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông sau: 
1. Lĩnh vực trồng trọt: có 12 định mức kinh tế - kỹ thuật 
2. Lĩnh vực chăn nuôi: có 10 định mức kinh tế - kỹ thuật 
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3. Lĩnh vực thủy sản: có 16 định mức kinh tế - kỹ thuật 
(Chi tiết Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo) 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng thực hiện Quyết định này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2022. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị 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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Phụ lục 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1. Sản xuất cải xanh ăn lá các loại an toàn 

2. Sản xuất ngô lai 

3. Cây bưởi 

4. Cây mít 

5. Cây xoài 

6. Cây có múi (cam, quýt, chanh,…) 

7. Cây mía 

8. Trồng hoa lily trong chậu 

9. Mô hình sản xuất hoa đồng tiền chậu 

10. Sản xuất nấm rơm trong nhà  

11. Sản xuất nấm sò  

12. Nấm linh chi 

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC CHĂN NUÔI  

1. Chăn nuôi gà thịt thả đồi, thả vườn an toàn sinh học 

2. Chăn nuôi vịt sinh sản 

3. Chăn nuôi vịt thịt 

4. Nuôi lợn thịt 

5. Nuôi lợn sinh sản 

6. Nuôi lợn thịt bản địa, đặc sản 

7. Cải tạo đàn bò bằng các giống bò ngoại chuyên thịt 
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8. Nuôi vỗ béo bò thịt 

9. Nuôi dê sinh sản 

10. Nuôi thỏ sinh sản 

III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC THỦY SẢN 

1. Nuôi cá diêu hồng 

2. Nuôi cá tra 

3. Nuôi cá thát lát thâm canh  

4. Nuôi tôm sú thâm canh 

5. Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh  

6. Nuôi tôm sú bán thâm canh  

7. Nuôi cua 

8. Nuôi cá chình trong ao 

9. Nuôi cá vược 

10. Mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết 

11. Mô hình lưới chụp mực  

12. Mô hình câu vàng cá ngừ đại dương 

13. Mô hình ứng dụng các trang thiết bị trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch 
vụ hậu cần nghề cá 

14. Mô hình hầm bảo quản trên tàu khai thác xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá 
bằng công nghệ sử dụng vật liệu CPF 

15. Mô hình tời thủy lực thu lưới rê tầng đáy 

16. Mô hình sử dụng đèn Led chuyên dụng cho tàu lưới vây kết hợp ánh sáng đánh 
bắt ở vùng biển khơi  

I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1. Sản xuất cải xanh ăn lá các loại an toàn 
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a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Yêu cầu 

Đất 

Nước 

Phân bón 

Thuốc BVTV 

Nước 

Phân bón 

Thuốc BVTV 

Thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành về sản xuất theo tiêu chuẩn 

an toàn 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống cải ăn lá các loại (hạt) Kg 8-10 

Vật tư     
- Phân đạm nguyên chất (N) Kg 35 
- Phân lân nguyên chất (P2O5) Kg 25 
- Phân kali nguyên chất (K2O) Kg 45 
- Phân hữu cơ sinh học Kg 1.500 
- Phân bón lá 1.000đ 500 
- Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 500 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai/vụ Tháng 02   

Tập huấn đào tạo       
- Tập huấn trong mô hình Ngày/lớp 01 01 ngày/lần 
- Tập huấn ngoài mô hình Ngày/lớp 02 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Ha ≤ 2 Thời gian chỉ đạo 
02 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   
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2. Sản xuất ngô lai 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống Kg 15-20 

Vật tư     
- Urê Kg 450 
- Lân supe Kg 600 
- Kali clorua Kg 200 
- Thuốc trừ cỏ 1.000 đồng 300 
- Thuốc BVTV 1.000 đồng 700 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai Tháng 05   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/mô hình Ha ≤ 10   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
05 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

3. Cây bưởi 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Yêu cầu 

Cây giống Giống sạch bệnh 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha 
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Thời kỳ Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Cây giống (500 cây+5% trồng dặm) Cây 525 

Vật tư     

- Urê Kg 200 

- Lân Supe Kg 500 

- Kali Clorua Kg 300 

- Vôi bột Kg 800 

- Phân sinh học Lít 15 

Năm 1 

- Thuốc BVTV 1.000đ 1.500 

Vật tư     

- Urê Kg 200 

- Lân Supe Kg 500 

- Kali Clorua Kg 300 

- Phân sinh học Lít 15 

Năm 2 

- Thuốc BVTV 1.000 đ 1.500 

Vật tư     

- Urê Kg 300 

- Lân Supe Kg 500 

- Kali Clorua Kg 400 

- Phân sinh học Lít 25 

Năm 3 

- Thuốc BVTV 1.000 đ 2.000 

Vật tư     

- Urê Kg 300 

- Lân Supe Kg 500 

- Kali Clorua Kg 400 

- Phân sinh học Lít 25 

- Bả dự tính dự báo Cái 15 

- Túi bao quả Cái 30.000 

Năm 4 

- Thuốc BVTV 1.000 đ 2.000 

c) Định mức triển khai mô hình 
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Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai Năm 4 Cán bộ chỉ đạo không 
quá 09 tháng/năm 

Tập huấn kỹ thuật (Năm 1 và 
năm 2) Lần 02 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo (Năm thứ 3) Lần 01 01 ngày/lần 

Quy mô mô hình Ha 5   

Tổng kết Lần 04 01 lần/năm 

Cán bộ kỹ thuật mô hình Người 01   

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

4. Cây mít 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Yêu cầu 

Giống Giống sạch bệnh đạt tiêu chuẩn 

b) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đm vị tinh: 01 ha 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống trồng mới Cây 400 

Giống trồng dặm (5%) Cây 20 

Ure Kg 150 

Lân super Kg 400 

Kali clorua Kg 120 

Vôi Kg 400 

Năm thứ 
nhất 

Thuốc BVTV Kg 3 

Ure Kg 150 

Lân super Kg 400 

Kali clorua Kg 120 

Phân sinh học Lít 15 

Năm thứ 2 

Thuốc BVTV Kg 3 
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Ure Kg 200 

Lân super Kg 400 

Kali clorua Kg 280 

Phân sinh học Lít 15 

Năm thứ 3 

Thuốc BVTV Kg 4 

Ure Kg 250 

Lân super Kg 400 

Kali clorua Kg 280 

Phân sinh học Lít 20 

Năm thứ 4 

Thuốc BVTV Kg 4 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai Năm 4 Cán bộ chỉ đạo không 
quá 09 tháng/năm 

Tập huấn kỹ thuật (Năm thứ 
1,2) Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo (năm thứ 
3) Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 4 01 lần/năm 

Quy mô/mô hình Ha <5   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1   

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

5. Cây xoài 

a) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha 

TT Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Cây giống trồng mới Cây 400 

Giống trồng dặm Cây 20 Năm 1 và 
năm 2 

Phân đạm nguyên chất (N) Kg 90 
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Phân lân nguyên chất (P2O5) Kg 65 

Phân kali nguyên chất (K2O) Kg 90 

Vôi bột Kg 400 

Phân hữu cơ sinh học Kg 3.000 

Thuốc BVTV 1.000 đ 1.500 

Phân đạm nguyên chất (N) Kg 120 

Phân lân nguyên chất (P2O5) Kg 80 

Phân kali nguyên chất (K2O) Kg 240 

Phân hữu cơ sinh học Kg 3.000 

Năm 3 

Thuốc BVTV 1.000 đ 1.500 

Phân đạm nguyên chất (N) Kg 250 

Phân lân nguyên chất (P2O5) Kg 100 

Phân kali nguyên chất (K2O) Kg 200 

Phân hữu cơ sinh học Kg 3.000 

Túi bao trái Cái 70.000 

Năm 4 trở đi 

Thuốc BVTV 1.000đ 2.000 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất, hai) Lần 02 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Ha 5 01 cán bộ 

Tham quan, hội thảo Lần 01 01 ngày/lần 

Thời gian triển khai Tháng 09 Cho 1 năm 

Sơ kết mô hình Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết mô hình Lần 1 01 ngày/lần 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

6. Cây có múi (cam, quýt, chanh,...) 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

 Đơn vị tính: 01 ha 
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Thời kỳ Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Cây giống 

(625 cây + 30 cây trồng dặm) 
Cây 655 

Phân hữu cơ Tấn 3 

Đạm nguyên chất (N) Kg 100 

Lân nguyên chất (P2O5) Kg 100 

Kali nguyên chất (K2O) Kg 120 

Vôi bột Kg 625 

Thuốc BVTV 1.000 đ 1.500 

Đạm nguyên chất (N) Kg 120 

Lân nguyên chất (P2O5) Kg 100 

Kali nguyên chất (K2O) Kg 150 

Phân hữu cơ Tấn 3 

Năm 1 và 2 

Thuốc BVTV 1.000 đ 1.500 

Đạm nguyên chất (N) Kg 140 

Lân nguyên chất (P2O5) Kg 120 

Kali nguyên chất (K2O) Kg 180 

Phân hữu cơ Tấn 3 

Thời kỳ kinh 
doanh (bắt đầu từ 

năm 4 trở đi) 

Thuốc BVTV 1.000 đ 2.000 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai Năm 04 Không quá 9 
tháng/năm 

Tập huấn đào tạo Lần 01 01 ngày 

Cán bộ kỹ thuật mô hình Người 01 ≤ 5ha 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

7. Cây mía 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Yêu cầu 
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Giống 
Hom giống ở độ tuổi bánh tẻ, mía tơ hoặc gốc 1, từ 6 đến 8 
tháng tuổi, độ thuần lớn hơn 98%, có từ 1 đến 3 mắt mầm 
khỏe, cây lấy hom phải sạch sâu bệnh. 

b) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha 

Nội dung Đơn vị tính Định mức 

Thời gian triển khai Năm 9 

Giống trồng mới Kg 10.000 

Giống trồng dặm (5%) Kg 500 

Ure Kg 400 

Lân super Kg 600 

Kali clorua Kg 400 

Vôi Kg 700 

Thuốc BVTV Kg 4 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 9   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/mô hình Ha < 5   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
09 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

8. Trồng hoa lily trong chậu 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 
Củ giống (1 chậu trồng 3 cây) Củ 150.000 
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Phân đạm nguyên chất (N) Kg 500 

Phân lân nguyên chất (P2O5) Kg 500 

Phân Kali nguyên chất (K2O) Kg 375 

Phân bón lá + kích thích sinh trưởng 1.000đ 15.000 

Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 7.500 

Chậu trồng cây (kích thước: đường kính x 
chiều cao); 22 cm x 25 cm Cái 50.000 

Giá thể (Phân chuồng hoai mục + xơ 
dừa/mùn cưa) Kg 

50.000 

(tương dương 315 m3) 

Các loại phân đạm, lân, kali nguyên chất có thể được quy đổi ra phân hỗn hợp hoặc 
phân đơn khác có tỷ lệ tương ứng (Urê, Lân super, Kali Clorua, DAP, NPK…). 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai Tháng 04   

Tập huấn, đào tạo     

- Tập huấn trong mô hình Ngày/lớp 01 
01 ngày/lần 

- Đào tạo ngoài mô hình Ngày/lớp 02 01 ngày/lần 

01 cán bộ kỹ thuật chỉ đạo phụ trách Ha ≤ 0,5 Thời gian chỉ 
đạo 04 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

9. Mô hình sản xuất hoa đồng tiền chậu 

a) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

 Đơn vị tính: 01 ha 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Cây giống (1 chậu trồng 1 cây) Cây 80.000 

Phân đạm nguyên chất (N) Kg 500 

Phân lân nguyên chất (P2O5) Kg 500 

Phân Kali nguyên chất (K2O) Kg 375 

Phân bón lá + kích thích sinh trưởng 1.000đ 5.000 
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Thuốc bảo vệ thực vật 1.000đ 3.000 

Chậu trồng cây (kích thước: đường kính x 
chiều cao); 22 cm x 25 cm Cái 80,000 

Giá thể (Phân chuồng hoai mục + xơ 
dừa/mùn cưa) Kg 

65.000 

(tương đương 500 m3) 

Các loại phân đạm, lân, kali nguyên chất có thể được quy đổi ra phân hỗn hợp hoặc 
phân đơn khác có tỉ lệ tương ứng (Urê, Lân super, Kali Clorua, DAP, NPK...). 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai Tháng 04   

Tập huấn, đào tạo       

- Tập huấn trong mô hình Ngày/lớp 01 01 ngày/lần 
- Đào tạo ngoài mô hình Ngày/lớp 02 01 ngày/lần 

01 cán bộ kỹ thuật chỉ đạo phụ trách Ha ≤ 0,5 Thời gian chỉ 
đạo 04 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

10. Sản xuất nấm rơm trong nhà 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 tấn nguyên liệu 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống nấm Kg 12 

Nguyên liệu Tấn 1 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 4   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 
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Cán bộ kỹ thuật Tấn nguyên liệu 20 Thời gian chỉ đạo 
04 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

11. Sản xuất nấm sò 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 tấn nguyên liệu 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống nấm Kg 45 

Nguyên liệu Tấn 1 

Túi PE Kg 6 

Nút, bông, chun... Kg 6 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 4   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tấn nguyên liệu 20 Thời gian chỉ đạo 
04 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

12. Nấm linh chi 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

 Đơn vị tính: 01 tấn nguyên liệu 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống nấm Chai 30 

Nguyên liệu Tấn 1 

Túi PE Kg 8 

Nút, bông, chun... Kg 8 
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Cám và phụ gia 1.000đ 360 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 4   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tấn nguyên liệu 20 Thời gian chỉ 
đạo 04 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1. Chăn nuôi gà thịt thả đồi, thả vườn an toàn sinh học 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Giống gà lông màu   

- Ưu tiên các giống và tổ hợp lai được công 
nhận TBKT 

- Gà thương phẩm 

Tỉ lệ nuôi sống đến 
xuất chuồng % ≥ 93% 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống gà lông màu (01 ngày tuổi) Con 01 

Thức ăn cho gà GĐ 0-3TT (Đạm 21-22%) Kg 0,7 

Thức ăn cho gà GĐ 4TT- xuất chuồng (Đạm 
17-18%) Kg 4,5 

Vaccine phòng bệnh Liều 4 

Thuốc thú y Lọ/điểm 300 
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Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy 
định) Lít 0,5 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai Tháng 5   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán hộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Theo dõi trong 5 
tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

2. Chăn nuôi vịt sinh sản 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Giống   

- Ưu tiên các giống và tổ hợp lai được 
công nhận TBKT 

- Vịt bố mẹ 

Tỉ lệ chuyển lên giai đoạn đẻ % ≥ 80 

Năng suất trứng/mái Quả 
- Giống hướng thịt ≥ 180 quả 

- Giống hướng trứng ≥ 250 quả 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống (01 ngày tuổi) Con 01 

TĂHH vịt 0-8 tuần tuổi     
- Vịt hướng trứng (Đạm 18-20%) Kg 3,5 
- Vịt hướng thịt (Đạm 20-22%) Kg 6,0 

TĂHH vịt 9-20 tuần tuổi     
- Vịt hướng trứng (Đạm 14-15%) Kg 6,5 
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- Vịt hướng thịt (Đạm 15-15,5%) Kg 16,0 

TĂHH vịt 21-45 tuần tuổi     
- Vịt hướng trứng (Đạm 18-19%) Kg 27 
- Vịt hướng thịt (Đạm 18-19%) Kg 37 

  

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Vaccine phòng bệnh Liều 5 

Thuốc thú y Lọ/điểm 300 

Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định) Lít 1,5 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 18   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 2 01 ngày/lần 

Quy mô/điểm trình diễn Con 1.000-4.000 Mức hỗ trợ tối thiểu - 
tối đa: 200-500 con/hộ 

Cán bộ kỹ thuật /điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 18 
tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

3. Chăn nuôi vịt thịt 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính   Yêu cầu 

Giống   

- Ưu tiên các giống và tổ hợp lai 
được công nhận TBKT 

- Vịt thương phẩm 

Tỷ lệ nuôi sống đến xuất chuồng % ≥ 92 

Khối lượng xuất chuồng     
- Vịt lai Kg ≥ 2,5kg/10 tuần tuổi 
- Vịt ngoại Kg ≥ 3kg/8 tuần tuổi 
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Tiêu tốn thức ăn     
- Vịt lai Kg ≤ 3,0kg 
- Vịt ngoại % ≤ 2,8kg 

b) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống (01 ngày tuổi) Con 01 

TĂHH vịt 0-3 tuần tuổi (Đạm 20-22%) Kg 1,5 

TĂHH vịt 4 tuần tuổi đến xuất chuồng (Đạm 
18-19%) Kg 7,0 

Vaccine phòng bệnh Liều 3 

Thuốc thú y Lọ/điểm 300 

Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định) Lít 0,5 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 4   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 4 
tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

4. Nuôi lợn thịt 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Giống 

  - Ưu tiên các giống và tổ hợp 

lai được công nhận TBKT 

- Lợn thương phẩm 

Khả năng tăng trọng     
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- Lợn lai (nội x ngoại) g/con/ngày ≥ 500 
- Lợn ngoại g/con/ngày ≥ 700 

Tiêu tốn thức ăn     
- Lợn lai (nội x ngoại) Kg ≤ 3,0 
- Lợn ngoại Kg ≤ 2,8 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống Kg 20 

TĂHH lợn thịt giai đoạn 20kg đến xuất 
chuồng (Đạm 14-18%) Kg 175 

Vaccine phòng bệnh Liều 6 

Thuốc thú y Lọ/điểm 300 

Hoá chất sát trùng (đa pha loãng theo quy 
định) Lít 15 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 4   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/mô hình Con 30-200 Mức hỗ trợ tối thiểu - 
tối đa: 10-40 con/hộ 

Cán bộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 04 
tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

5. Nuôi lợn sinh sản 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 
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Giống 

  - Ưu tiên các giống và tổ hợp lai 
được công nhận TBKT 

- Lợn bố mẹ 

Tuổi đẻ lứa đầu tiên Tháng ≤ 12 tháng 

Khối lượng lợn con sơ sinh     
- Lợn lai (nội x ngoại) Kg/con ≥ 0,8 
- Lợn ngoại Kg/con ≥ 1.2 

Số lợn con cai sữa     
- Lứa 1 Con/lứa ≥ 8,0 
- Lứa 2 Con/lứa ≥ 8,5 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống (Lợn cái) Kg 50 

TĂHH lợn cái hậu bị     
(Đạm 13-15%)     
- Lợn cái lai Kg 120 
- Lợn cái ngoại Kg 218 

TĂHH lợn con (Đạm 18-20%)     
- Lứa 1 Kg 40 
- Lứa 2 Kg 42,5 

Vaccine phòng bệnh Liều 9 

Thuốc thú y Lọ/điểm 300 

Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định) Lít 20 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 18   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 2 01 ngày/lần 
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Quy mô/ điểm trình diễn Con 20-100 Mức hỗ trợ tối thiểu 
- tối đa: 3-10 con/hộ 

Cán bộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Thời gian theo dõi 
18 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

6. Nuôi lợn thịt bản địa, đặc sản 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Giống 

  - Ưu tiên các giống và tổ hợp lai 
của chúng được công nhận 
TBKT 

- Giống bản địa, lai 

Khả năng tăng trọng g/ngày ≥ 150 g/con/ngày 

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng Kg ≤ 4kg 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống Kg 10 

Thức ăn tinh Kg 100 

Vaccine phòng bệnh Liều 3 

Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định) Lít 15 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 07   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/điểm trình diễn Con 20-50 Mức hỗ trợ tối đa 
05 con/hộ 
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Cán bộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 
07 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

7. Cải tạo đàn bò bằng các giống bò ngoại chuyên thịt 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Tỷ lệ có chửa/tổng số bò phối giống % ≥ 70 

Khối lượng bê sơ sinh Kg ≥ 20 kg 

Tỷ lệ nuôi sống đến 06 tháng tuổi % ≥ 93 

b) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Vật tư TTNT     
- Tinh đông lạnh Liều 2,0 
- Nitơ lỏng Lít 2,0 
- Găng tay, ống gen Bộ 2,0 

Thức ăn HH cho bò cái có chửa 

(Bổ sung 2,0 kg/con/ngày (thời gian mang 
thai 4 tháng mang thai giai đoạn 2) 

Kg 240 

Súng bắn tinh Cái/điểm trình diễn 1 

Bình đựng nitơ 3,5 lít Bình/điểm trình diễn 1 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 18   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 2 01 ngày/lần 

Quy mô/điểm trình diễn Con 40-200   

Cán bộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 
18 tháng 



65 CÔNG BÁO/Số 18 + 19 + 20 + 21 + 22/Ngày 30-4-2022  

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

8. Nuôi vỗ béo bò thịt 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Đối tượng bò vỗ béo 

  - Bò cái, bò đực không còn sử 
dụng vào mục đích sinh sản, cày 
kéo 

- Bò, bê nuôi hướng thịt 

- Bê đực hướng sữa 

Khả năng tăng khối lượng cơ thể g/con/ngày ≥ 700 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Thuốc tẩy KST 

(Ngoại ký sinh trùng, giun tròn và sán lá gan) 
Liều 3 

Thức ăn HH 

(Bổ sung 3,0 kg/con/ngày trong thời gian vỗ béo 
90 ngày (ưu tiên sử dụng TĂ địa phương) 

Kg 270 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 4   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 04 
tháng 

Quy mô/điểm trình diễn Con 20-250 Mức hỗ trợ tối đa 20 
con/hộ 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   
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9. Nuôi dê sinh sản 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

- Ưu tiên các giống và tổ hợp lai 
được công nhận TBKT 

- Cái ngoại, lai, Bách Thảo Giống 

  

- Đực ngoại, lai và dê đực Bách 
Thảo; 01 dê đực phải đảm bảo phối 
giống có chửa cho 20-40 dê cái. 

Khối lượng dê giống     
- Dê cái ngoại Kg/con ≥ 25 
- Dê cái nội và lai Kg/con ≥ 20 
- Dê đực Kg/con ≥ 30 

Khối lượng dê con sơ sinh     
- Dê lai Kg/con ≥ 1,6 
- Dê ngoại Kg/con ≥ 2,0 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống     
- Dê cái Kg 20 
- Dê đực Kg 30 

TĂHH cho dê đực giống 

(Bổ sung 0,4kg/con/ngày trong 90 ngày kể từ 
khi mua về, đạm 14%) 

Kg 36 

TĂHH cho dê cái chửa lần đầu 

(Bổ sung 0,3kg/con/ngày trong 60 ngày chửa, 
đạm 14%) 

Kg 18 

c) Định mức triển khai mô hình 
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Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 
Thời gian triển khai mô hình Tháng 18   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 2 01 ngày/lần 

Quy mô/điểm trình diễn Con 30-320 
Mức hỗ trợ tối 

đa/hộ: 05-10 cái và 
01 đực 

Cán bộ kỹ thuật điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 
18 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

10. Nuôi thỏ sinh sản 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Giống 

  - Ưu tiên các giống và tổ hợp lai của 
chúng được công nhận TBKT 

- Thỏ giống bố mẹ 

  

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Số lứa/năm Lứa ≥ 5 

Số con/lứa Con ≥ 5 

b) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 con 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Giống     
- Thỏ đực giống Kg 3,0 
- Thỏ cái giống Kg 2,5 

TĂHH cho thỏ đực (Đạm tối thiểu 15%) Kg 54 

TĂHH cho thỏ cái (Đạm tối thiểu 15%) Kg 54 

c) Định mức triển khai mô hình 
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Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật/điểm trình diễn Người 1 Thời gian chỉ đạo 
12 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC THỦY SẢN 

1. Nuôi cá diêu hồng 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 4 

Kích cỡ giống Cm ≥ 5 

Hệ số thức ăn   1,8 

Hàm lượng đạm (protein) % ≥ 18 

Tỷ lệ sống % ≥ 70 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0,5 

Năng suất Tấn/ha > 14 

Thời gian nuôi Tháng ≤ 7 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 40.000 

Lượng thức ăn Kg 25.000 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 40 triệu đồng/ha 
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c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 7   

Tập huấn kỷ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/ lần 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
07 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

2. Nuôi cá tra 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 10 

Kích cỡ giống Cm ≥ 10 

Hệ số thức ăn   1,7 

Hàm lượng đạm (protein) % ≥ 20 

Tỷ lệ sống % ≥ 80 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0.9 

Năng suất Tấn/ha ≥ 70 

Thời gian nuôi Tháng ≤ 8 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 100.000 

Lượng thức ăn Kg 120.000 
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Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 30 triệu đồng/ha 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 8   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/ lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/mô hình Ha 0,5   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 2 Thời gian chỉ đạo 
08 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

3. Nuôi cá thát lát thâm canh 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 9 

Kích cỡ giống Cm ≥ 2 

Hệ số thức ăn   3.5 

Hàm lượng đạm (protein) % ≥ 20 

Tỷ lệ sống % ≥ 70 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0,2 

Năng suất Tấn/ha >12 

Thời gian nuôi Tháng ≤ 12 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 
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Số lượng giống thả Con 90.000 

Lượng thức ăn Kg 42.000 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 30 triệu đồng/ha 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/ lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/ lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/ lần 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
12 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

4. Nuôi tôm sú thâm canh 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 25 

Kích cỡ giống   PL15 

Hệ số thức ăn   1,5 

Hàm lượng đạm (protein) % > 30 

Tỷ lệ sống % ≥ 60 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0,025 

Năng suất Tấn/ha ≥ 3,5 

Thời gian nuôi Tháng 4 

b) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 
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Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 250.000 

Lượng thức ăn Kg 5.200 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 25 triệu đồng/ha 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 5   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
05 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

5. Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 120 

Kích cỡ giống   PL12 

Hệ số thức ăn   1,2 

Hàm lượng đạm (protein) % < 30 

Tỷ lệ sống % ≥ 80 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0,012 

Năng suất Tấn/ha ≥ 9 

Thời gian nuôi Tháng 3 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 
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Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 1.200.000 

Lượng thức ăn Kg 11.000 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 40 triệu đồng/ha 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 4   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/ lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
04 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

6. Nuôi tôm sú bán thâm canh 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha một nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 15 

Kích cỡ giống   PL15 

Hệ số thức ăn   1,5 

Hàm lượng đạm (protein) % > 30 

Tỷ lệ sống % ≥ 60 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0,025 

Năng suất Tấn/ha ≥ 1,5 

Thời gian nuôi Tháng 4 
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b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 150.000 

Lượng thức ăn Kg 2.250 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 15 triệu đồng/ha 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 5   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
05 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

7. Nuôi cua 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 1 

Kích cỡ giống Cm > 2 

Hệ số thức ăn   5 

Hàm lượng đạm (protein) % Cá tạp 

Tỷ lệ sống % > 60 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0,2 
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Năng suất Tấn/ha ≥ 1,5 

Thời gian nuôi Tháng > 5 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 10.000 

Lượng thức ăn Kg 7.500 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 10 triệu đồng/ha 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 5   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/ lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/ lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/ lần 

  

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật mô hình Người 1 Thời gian chỉ 
đạo 05 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

8. Nuôi cá chình trong ao 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 1 

Kích cỡ giống g/con ≥ 100 
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Hệ số thức ăn   10 

Hàm lượng đạm (protein) % Cá tạp 

Tỷ lệ sống % ≥ 70 

Cỡ thu Kg/con ≥ 2 

Năng suất Tấn/ha > 14 

Thời gian nuôi Tháng 24 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 10.000 

Lượng thức ăn Kg 140.000 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/ lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/ lần 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
12 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

9. Nuôi cá vược 

a) Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Các tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu 

Diện tích ao nuôi Ha 01 

Mật độ thả Con/m2 1.5 

Kích cỡ giống Cm ≥ 12 
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Hệ số thức ăn   1,5 

Hàm lượng đạm (protein) % > 35 

Tỷ lệ sống % ≥ 70 

Cỡ thu Kg/con ≥ 0.8 

Năng suất Tấn/ha ≥ 8 

Thời gian nuôi Tháng 8 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: 01 ha mặt nước nuôi 

Hạng mục Đơn vị tính Định mức 

Số lượng giống thả Con 15.000 

Lượng thức ăn Kg 12.000 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định 
mức hỗ trợ: ≤ 30 triệu đồng/ha 

c) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 10   

Tập huấn kỹ thuật Lần 2 01 ngày/ lần 

Tham quan, hội thảo Lần 1 01 ngày/ lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/ lần 

Quy mô/mô hình Ha 1   

Cán bộ kỹ thuật/mô hình Người 1 Thời gian chỉ đạo 
10 tháng 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

10. Mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

 Đơn vị tính: Áp dụng cho 01 đơn vị tàu chiều dài: Lmax ≥ 15m 

Nội dung ĐVT Số 
lượng Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật 
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Thiết bị vật tư chính 

- Máy nén dùng cho hàng hải Chiếc 01 

6,5kw môi chất R.404A, Te: 20°C, 

Tc: 40°C, Q:20,8kw  

L x W x H 1.130 x 1.060 x 
1.035(mm) 

- Bình tách dầu Bộ 01 Loại 7/8” 

- Relay áp cao + áp thấp     0.5-2bar; 5-30bar 

- Relay áp suất dầu Bộ 01 Install with compressor from GEA 

- Bình tản nhiệt sử dụng nước 
biển (Condenser) Cái 02 Length908*Width325*Height 530 

(CM) 

- Van từ 220 VAC Chiếc 01 HV15M7T (5/8) 

- Bình lọc khí đường hồi Cái 01 DCL-165 (16mm) 

- Van tiết lưu Bộ 01 8.6BAR/125PSI 

- Dry filter Cái 01 BG-4813 (1-5/8) 

- Kính thăm Gas Cái 01 SY/H-05 (5/8) 

- Van chặn 2 chiều 650 Psi Cái 01 GBC16V,650Psi 

- Đồng hồ đo áp cao Chiếc 01 
(1-35 kg/CM2) 

(1-18kg/CM2) 

- Bơm làm mát công suất 
0.9KW chạy môi trường nước 
biển 

Bộ 01 220 V - 0.9 kW 

- Động cơ gạt đá Bộ 01 Diameter 80 x length 600 (mm) 

- Hộp giảm tốc Chiếc 02 50/80-750-0.55KW 

- Bơm đá lỏng tuần hoàn Chiếc 01 0.12 KW 

- Máy nén dùng cho hàng hải Chiếc 01 

6,5kw môi chất R404A,  

Te: 200C, Tc: 400C,  

Q:20,8kw  

L x W x H 1.130 x 1.060 x 
1.035(mm) 

Buồng đá 
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- Buồng làm đá lỏng năng suất 
5 tấn/ 24h Bộ 01 

Inox316. 

φ350x1100(mm) 

- Buồng làm đá vảy năng suất 3 
tấn/24h Bộ 01 

Inox 316. 

φ660x1160(mm) 

Tủ điều khiển trung tâm 

- Tủ điều khiển trung tâm sử 
dụng PLC, khởi động mềm. Bộ 01 Tủ điều khiển PLC 

- Bộ phụ kiện bao gồm: ống 
dẫn môi chất, cáp điện, hệ 
thống bơm đã lỏng 

Bộ 01   

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 06-12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Sơ kết Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tàu/người 1 Có chuyên môn 
phù hợp 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

11. Mô hình lưới chụp mực 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: Áp dụng cho 01 đơn vị tàu chiều dài: Lmax từ 12m trở lên 

Nội dung Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật 

Đụt lưới Kg 03 
PE; 42tex x 9  

(210d/3x3);a=15mm 

Thân lưới Kg 41 PA mono ϕ 0,35 

Chao lưới M 8,3 PE; 42texx9 (210d/3x3) a=17,5mm 

Giềng luồn M 95,76 PP ϕ 12mm 

Giềng băng M 95,76 PP ϕ 12tnm 
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Dây căng lưới M 280 PP ϕ 16mm 

Giềng rút Kg 200 PP ϕ 16mm 

Vòng khuyên (Pb) Kg 380,0 D=160mm; d=28mm 

Dây thắt đụt Chiếc 01 5m; PP ϕ 6mm 

Tăng gông chính Chiếc 02 12-15m; đường kính gốc ϕ 280 - 
300mm 

Tăng gông phụ Chiếc 02 12-15m; đường kinh gốc ϕ 280 - 
300mm 

Máy phát điện Chiếc 02 20-40kw 

Bóng đèn Chiếc 15-50 500 - 1000w 

Bóng đèn gom mực Chiếc 01 1000 - 1500W 

Chiết áp Chiếc 01   

Tời thu Chiếc 01 Tăng ma sát, trích lực từ máy chính 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 10   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Sơ kết Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tàu/người 1 Có chuyên môn 
phù hợp 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

12. Mô hình câu vàng cá ngừ đại dương 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: Áp dụng cho 01 đơn vị tàu chiều dài: Lmax từ 15m trở lên 

Nội dung Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật 
Dây chính M 1.000x40 PA mono, ϕ 2,8 ÷ 3 

Dây liên kết M 1.000x2 Dây tết, ϕ 8 

Thẻo câu M 1.000x25 PA mono, ϕ 1,2 ÷ 2,2 
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Dây phao ganh M 250x20 PA tết, ϕ 3 

Dây phao cờ M 20 PA tết, ϕ 10 

Lưỡi câu Chiếc 1.000 Inox ϕ 4, 50x33x30 

Khóa xoay dây chính Chiếc 2.000 Inox, M16,5g 

Khóa xoay thẻo câu Chiếc 1.000 lnox, M012/15g 

Kẹp liên kết Chiếc 1.000 Inox 

Phao ganh Quả 250 PVC, PL360, ϕ 110 

Phao cờ Quả 100 PVC, ϕ 300 

Chì kẹp Viên 1.000 Pb, 13g/viên 

Máy tời thu câu Bộ 01 Đồng bộ thủy lực 7,5 KVA 

Sơ chế Bộ 01 Đồng bộ 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 06-12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Sơ kết Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tàu/người 1 Có chuyên môn 
phù hợp 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

13. Mô hình ứng dụng các trang thiết bị trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu 
dịch vụ hậu cần nghề cá 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: Áp dụng cho tàu có chiều dài: Lmax ≥ 15m (Một mô hình có từ 1-5 tàu 
tham gia, mỗi tàu có thể trang bị từ 1-6 thiết bị) 

Nội dung Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật 

Máy thông tin tầm xa Chiếc 01 
- Công suất phát sóng: ≥ 100w 

- Tầm hoạt động: >200 hải lý 
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- Dải tần thu: 0,3 - 30 MHz 

- Dải tần phát: 1,6 - 30 MHz 

- Bộ nhớ: 200 kênh 

- Có chức năng định vị vệ tinh GPS 

Máy định vị Chiếc 01 - Hệ thống định vị GPS 

Radar hàng hải Chiếc 01 

- Tầm xa: 48-72 hải lý 

- Màn hình: LCD màu: 10,4 inch 

- Ngôn ngữ: Tiếng việt 

- Búp phát ngang: 1,2-1,8° 

- Búp phát đứng: 22° 

- Công suất phát: 4-12kW 

- Chức năng tự động theo dõi tránh 
va ATA 

- Chức năng hiển thị mục tiêu AIS 

- Chức năng chia đôi màn hình cho 
quan sát thang xa và quan sát thang 
gần cùng lúc 

- Chức năng kết nối hiển thị hình 
ảnh CCD camera; Cảm biến la bàn 

Hệ thống máy dò ngang 
(sonar) góc phát 10° Chiếc 01 

- Góc nghiêng: +0° - 90° 

- Quét mạn:+0°-180° 

- Quét vòng: +0° - 360° 

- Chùm tia: 10° 

- Bước quét 60,120 tầm dò 1000m 

- Công suất đầu đò: 1,2- 1,5kw 

- Tần số: 60-150 kHz 
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- Thiết bị đi kèm: Màn hình màu, 
bộ điều khiển, bộ thu phát, bộ nâng 
hạ đầu dò, bộ ổn định đầu dò, cảm 
biến la bàn, cáp và đầu nối, loa 
ngoài, ống chứa đầu dò, nguồn cấp 
diện 

Hệ thống máy dò ngang 
(sonar) góc phát 45° Chiếc 01 

Màn hình tinh thể lỏng hoặc CRT 
15 inch 

- Thang đo: 8 nấc từ 20m-2000m 

- Tần số phát: 160kHz 

- Độ mở chùm tia: 45° 

- Công suất phát: 0,8 -1,5 KW 

- Gốc mở ở các chức năng quét 
ngang 6° - 12° - 18° hoặc 45°. 

- Góc nghiêng: +5° - 90° 

- Thiết bị đi kèm: Màn hình máu, 
bộ điều khiển, bộ thu phát, bộ nâng 
hạ đầu dò, bộ ổn định đầu dò, cảm 
biến đầu dò, cảm biến la bàn, cáp 
và đầu nối, loa ngoài, ống chứa đầu 
dò, nguồn cấp điện. 

Hầm bảo quản sản phẩm 
trên tàu Chiếc 01 

- Vật liệu PU foam tỷ trọng 
65kg/m3 

- Độ dày PU vách giữa các hầm: 
10-12cm 

- Độ dày PU đáy và hông tàu: 18- 
23 cm 

- Thanh khung gỗ (6 x 12cm): chiều 
dài tùy thuộc vào kích thước hầm 
tàu 
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- Gỗ ván vách hầm (3cm); diện tích 
sử dụng tùy thuộc kích thước của 
hầm 

- Mặt trong hầm sử dụng Inox 304 
(≥ 0,5mm), đinh vít Inox 304 

- Định sắt đóng gỗ (khối lượng sử 
dụng tùy thuộc diện tích mặt trong 
hầm tàu) 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 06-12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Sơ kết Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tàu/người 1 Có chuyên môn 
phù hợp 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

14. Mô hình hầm bảo quản trên tàu khai thác xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề 
cá bằng công nghệ sử dụng vật liệu CPF 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: Áp dụng cho 01 đơn vị tàu. Mỗi tàu bao gồm 02 hầm, mỗi hầm có thể 
tích từ 20-25m3 

Nội dung Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng 
kỹ thuật 

Vật liệu Polyurethane foam Kg 1.200-1.500 
Chiều dày polyurethane 

15cm, tỷ trọng 
Polyurethane từ 65 kg/m3 

Xương khung composite 
(theo chiều dài hầm tàu) M ≤ 400 

Xương composite hình 
hộp chữ nhật kích thước 

50x50 dày 5mm. 

Tấm composite M2 150-160 
Tấm composite có chiều 
dày ≥ 5mm bề mặt phủ 

Gelcoat dày 1mm. 
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Định vít, chấu thép liên kết Kg 20 
Định vít Inox 304 Inox 

304, dài 4cm; Chấu thép 
150x50x5 (mm). 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 06-12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Sơ kết Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tàu/người 1 Có chuyên môn 
phù hợp 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

15. Mô hình tời thủy lực thu lưới rê tầng đáy 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: Áp dụng cho 01 đơn vị tàu chiều dài: Lmax ≥ 15m 

Nội dung Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật 
Động cơ lai Cái 01 Công suất: 20-30cv 

Bộ ly hợp Cái 01 

- Loại ly hợp: ly hợp bánh răng 

+ Công suất: 30hp 

+ Tốc độ: 100-1.450 vòng/phút 

Bơm dầu Cái 01 

- Loại bơm: Bơm bánh răng hoặc bơm 
piston hoặc bơm cách gạt 

+ Áp suất làm việc: p=100at 

+ Lưu lượng trung bình: Qb-110 lít/phút 

+ Tốc độ bơm: nb=1.250 vòng/phút.  

+ Công suất: 17,4kw 

Két dầu Cái 01 - Vật liệu: Inox 
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- Lượng dầu chứa trong thùng: 120- 150 
lít 

Sinh hàn Cái 01 Làm mát bằng nước: 350-600 lít 

Hệ thống van điều chỉnh Bộ 01 Đồng bộ 

Đường dầu đi Bộ 01 

- Đường kính: d=20-22mm 

- Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường 

- Áp suất: 80-415bar 

Đường dầu về Bộ 01 

- Đường kính: d=20-22mm 

- Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường - Áp 
suất: 80-415bar 

Đường dầu hồi Bộ 01 

- Đường kính: d=16-18mm 

- Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường 

- Áp suất: 80-415bar 

Con lăn dẫn hướng chính Bộ 01 

- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: 

+ Đường kính ngoài: 220-235mm 

+ Đường kính giữa: 140-155 

+ Đường kính trong: 90-95 

Con lăn dẫn hướng phụ Bộ 01 

- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: 

+ Đường kính ngoài: 90-100mm 

+ Đường kính giữa: 60-70mm 

+ Đường kính trong: 55-60 

Tang tời Bộ 01 
- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế 

Con lăn kẹp Bộ 01 
- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế 
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Mâm tời Bộ 01 
- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế 

Trục tời xoay 360° Bộ 01 
- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế 

Động cơ thủy lực Cái 01 

- Loại động cơ: Động cơ thủy lực hình 
sao 

- Áp suất làm việc: p=100at 

- Lưu lượng TB: Qđc=105,504lít/phút 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 06-12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Sơ kết Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tàu/người 1 Có chuyên môn 
phù hợp 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   

16. Mô hình sử dụng đèn Led chuyên dụng cho tàu lưới vây kết hợp ánh sáng 
đánh bắt ở vùng biển khơi 

a) Định mức kinh tế-kỹ thuật 

Đơn vị tính: Áp dụng cho 01 tàu lưới cây 

Nội dung Đơn vị 
tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật 

Hệ thống đèn LED Cái 25 -50   

Thông số kỹ thuật đèn LED Chiếc 01 

- Điện áp: AC 100- 277 V 

- Công suất: 200-300W 

- Quang thông: (26.000-39.000) 1m 
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- Hiệu suất: 130 1m/W 

- Nhiệt độ màu: 4.000K/5.000K 

- Ánh sáng: Vàng/trắng 

- Cấp bảo vệ (IP): 66 

- Tuổi thọ: 20.000 h 

- Trọng lượng: (4,0 - 5,2) kg 

Khung lắp đèn Bộ 01 
- Vật liệu gỗ: kích thước 8x12cm 

- Vật liệu thép: Ống thép ø 42mm 

Cần thu/đẩy Bộ 01 - Vật liệu: Ống thép ø 60mm 

Con lăn Cái 06 - Vật liệu Inox 

Bu lông Cái/đèn 02 
- Vật liệu Inox 

- Đường lánh ø 6mm 

Cầu dao tổng Cái 02 

- Quy cách: 3 pha 

- Dòng điện định mức: 200A 

- Điện áp định mức: 200/400VAC 

- Tự động bảo vệ quá tải, ngắt mạch 

- Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA 

Cầu dao tự động Cái/đèn 01 

- Quy cách: 2 cực 

- Dòng điện định mức: 10A 

- Điện áp định mức: 200/400VAC 

Dây dẫn điện Mét/đèn 15 
- Lõi đồng: 2 x 2.5 mm 

- Vỏ bọc bằng nhựa PVC 
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Đồng hồ đo điện từng pha Cái 3 

- Công suất (max 22,000 W) 

- Cường độ dòng điện (max 100A) 

- Hiệu điện thế (110-250V) 

- Hệ số công suất; Tần số 

- Độ chính xác điện áp: ±1% 

- Độ chính xác công suất: ±2% . 

b) Định mức triển khai mô hình 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Ghi chú 

Thời gian triển khai mô hình Tháng 06-12   

Tập huấn kỹ thuật Lần 1 01 ngày/lần 

Sơ kết Lần 1 01 ngày/lần 

Tổng kết Lần 1 01 ngày/lần 

Cán bộ kỹ thuật Tàu/người 1 Có chuyên môn phù 
hợp 

Chi phí quản lý/tổng kinh phí % 5   
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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: 07/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ một phần Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 
của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Kết luận của UBND thành phố tại phiên họp ngày 04 tháng 3 năm 2022 
theo nội dung Thông báo số 137/TB-VP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng 
UBND thành phố; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 22/TTr-SXD ngày 04 tháng 01 
năm 2022 và Công văn số 1527/SXD-TTS ngày 15 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Bãi bỏ một phần Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy chế quản lý trật tự 
xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Bãi bỏ khoản 1 Điều 14 Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 
2018 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2022./. 

 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  

 
Số: 08/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND 

thành phố về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối 
tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 14/2016/QĐ-

UBND ngày 16/5/2016 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
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 14/5/2016 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 31/12/2020 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. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 705/TTr-SLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 
2013 của UBND thành phố về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải 
quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 
14/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố về việc sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND thành phố về việc ban hành mức chi hỗ 
trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2022. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ 
trưởng các đơn vị 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 
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: 09/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ 
đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh 
tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng và 
bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 của khoản 3 Điều 1 Quyết định số 09/2017/QĐ-

UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh 
tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 
08/12/2014 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 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ 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 Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 
APEC; 

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ 
đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 
28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. 
QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử 
dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác 
kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà 
Nẵng như sau: 

“c) Là người làm việc tại các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh với 
doanh thu sản xuất kinh doanh hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 01 (một) 
trong 03 (ba) năm liền kề trước đó đạt tối thiểu 03 (ba) tỷ đồng”. 

Điều 2. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 của khoản 3 Điều 1 Quyết định số 
09/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến 
các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại 
thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2022 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Ngoại 

vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban Quản lý 
Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng; Giám đốc Công an thành phố; 
Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố; Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
Hồ Kỳ Minh 
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VĂN BẢN KHÁC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 02/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập không đảm bảo kinh phí 

để chi trả lương cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 
trong năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ X,  
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

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

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 9070/BTC-HCSN ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài 
chính về việc đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với đơn vị 
sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Công văn số 14410/BTC-HCSN ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn kinh phí hỗ trợ đối với đơn vị sự nghiệp công lập bị ảnh hưởng 
của dịch COVID-19; 
 Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố về việc hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập không đảm bảo kinh phí để 
chi trả lương cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
  

Điều 1. Thống nhất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đơn vị sự 
nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế) để chi trả tiền lương 
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cho người lao động do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9070/BTC-HCSN ngày 28 tháng 7 năm 
2020 về việc đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

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

biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) ngày 11 tháng 3 năm 
2022./. 
 
 
 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc giảm giá thuê văn phòng tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng  

và hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tiểu thương tại  
chợ Hòa Cường và chợ Siêu thị Đà Nẵng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

 
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGKHOÁ X, 

NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của HĐND 
thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 
 Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố về việc giảm giá thuê văn phòng tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng và hỗ 
trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tiểu thương tại chợ Hòa Cường và chợ 
Siêu thị Đà Nẵng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 Điều 1.Thống nhất giảm giá thuê văn phòng tại Khu Công viên phần mềm Đà 

Nẵng, cụ thể như sau: 
1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp đang thuê văn phòng, có thời gian 

thuê văn phòng từ trước ngày 01/8/2021 và còn thời hạn thuê văn phòng tại Khu Công 
viên phần mềm Đà Nẵng.  

2. Mức hỗ trợ: Giảm 50% giá thuê so với đơn giá cho thuê văn phòng hiện nay 
tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng (theo Quyết định số 8413/QĐ-UBND ngày 
06/12/2016 và Quyết định số 9062/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố).  

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/8/2021 đến 31/8/2021. 
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 03/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2022 
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(thuộc Sở Thông tin Truyền thông) chủ động cân đối trong phạm vi nguồn tài chính 
của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giao. Ngân sách nhà nước không bổ sung  kinh phí 
cho Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin do thực hiện giảm giá thuê văn 
phòng tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng phê duyệt tại khoản 2 Điều này. 

Điều 2.Thống nhất hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tiểu thương 
tại các chợ do tư nhân đầu tư, bao gồm:chợ Hòa Cường của Hợp tác xã Dịch vụ sản 
xuất và Kinh doanh Hòa Cường thuộc địa bàn quận Hải Châu và chợ Siêu thị Đà Nẵng 
của Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng thuộc địa bàn quận Thanh Khê. Cụ 
thể như sau: 

1. Thời gian hỗ trợ: Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021 (Sáu tháng)  
2. Hình thức hỗ trợ: Thực hiện chi trả 01 lần trực tiếp cho hộ kinh doanh. 
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành  
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Điều 4.Tổ chức thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

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

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021-2026 thông qua tạiKỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) ngày 11 tháng 3 năm 
2022./. 
 

 

 

 

 
 
 

 
CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng  
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ X,  
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 
 

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

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 
thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ 
quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-
HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành 
phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ:  

 
Điều 1. Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 
thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ 
quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2). Cụ thể như sau: 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số: 04/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3  năm 2022 
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1. Đối tượng áp dụng 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các 
cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán 
của Quỹ bảo hiểm y tế; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 
02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch 
vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.  

- Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh đã tham gia bảo hiểm y 
tế sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế theo yêu cầu và tự chi trả.  

- Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.  

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng và cung cấp dịch vụ xét 
nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.  

- Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, 
thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước 
chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.  

2. Giá các dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (bao gồm chi phí trực tiếp và chi 
phí tiền lương, chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn là 11.200 đồng/xét nghiệm. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag bằng máy miễn dịch tự động/bán tự động mẫu 
đơn là 30.800 đồng/xét nghiệm. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
mẫu đơn là 149.000 đồng/xét nghiệm (Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 45.400 đồng, 
thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 103.600 đồng). 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
mẫu gộp, gồm: 

+ Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) là 78.800 đồng (Lấy mẫu 
và bảo quản bệnh phẩm: 24.100 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 54.700 
đồng). 

+ Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) là 62.500 đồng (Lấy mẫu 
và bảo quản bệnh phẩm: 23.300 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 39.200 
đồng). 

+ Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét nghiệm là 112.500 đồng (Lấy mẫu và 
bảo quản bệnh phẩm: 48.400 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 64.100 đồng). 
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+ Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm là 97.200 đồng (Lấy mẫu và 
bảo quản bệnh phẩm: 49.200 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 48.000 đồng). 

  Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-
CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật.  

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

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 năm 
2022./. 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH  

 Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục 

công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng  
đặc dụng bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ X, 
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 
tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất 
trồng lúa; 

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy đinh chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; Thông tư số 09/2021/TT-
BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố 
về việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;  

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 trên 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số: 14/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2022 
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địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự 
án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng, Tờ trình số 35/TTr-
UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị 
thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 của thành 
phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 10 tháng 3  năm 2022 của 
Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Danh mục 10 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 
2022 với tổng diện tích 809.802,0 m2; trong đó, diện tích đất dự kiến thu hồi bổ sung 
trong năm 2022: 480.373,0 m2 (theo Phụ lục I). 

Điều 2. Thông qua Danh mục 02 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 với tổng diện tích là 
126.872,0 m2; trong đó, đất lúa là 21.500,0 m2 và 105.372,0 m2 đất khác (theo 
Phụ lục II). 

 Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
thành phố biểu quyết thông qua. 
  Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1, Điều 2 của Nghị 
quyết này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

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

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt. 
  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực thực hiện từ 
ngày 11 tháng 3 năm 2022./. 

 
 

 

 
 

CHỦ TỊCH  

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục I 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)  

STT Tổ chức đề 
nghị 

Địa điểm 
(phường, 

xã) 

Tổng diện 
tích dự án 

(m2) 

Diện tích 
đất dự kiến 
thu hồi đất 

bổ sung 
năm 2022 

(m2) 

Chủ trương thực 
hiện Mục đích sử dụng 

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

Ghi chú 

1 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Liên 138.844.00 17.851.00 

QĐ số 8667/QĐ-
UBND ngày 
10/12/2021 của 
UBND huyện Hoà 
Vang 

Xây dựng Khu di 
tích đồi Trung Sơn 

Quyết định số 4078/QĐ-
UBND ngày 18/12/2021 
của UBND thành phố 

2 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Phong 36.375.00 36.375.00 

QĐ số 4489/QĐ-
UBND ngày 
31/10/2019 của 
chủ tịch UBND 
thành phố Đà 
Nẵng về việc phê 
duyệt CTĐT 

Mở rộng Tuyến An 
Phước đi Nam Thành 
(trục chính thôn Cẩm 
Toại Tây)  

 Quyết định 5129/QĐ-
UBND ngày 23/12/2020 
của UBND huyện Hòa 
Vang  

3 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Phú 16.535.00 16.535.00 

QĐ số 3055/QĐ-
UBND ngày 
02/08/2021 của 
UBND huyện Hòa 
Vang về việc phê 
duyệt QHCT 1/500 

Mở rộng Trường 
THCS Ông Ích 
Đường  

Quyết định 2939/QĐ-
UBND ngày 10/09/2021 
của UBND thành phố 

 
Trong quá trình 
triển khai thực 
hiện, đề nghị 
UBND thành 

phố chỉ đạo các 
đơn vị có liên 
quan triển khai 
thực hiện các 
nội dung: lập 
kế hoạch bồi 

thường, hỗ trợ, 
tái định cư đảm 

bảo theo quy 
định, sớm ổn 

định cuộc sống 
của người dân 
nằm trong khu 
vực giải tỏa; 
kiểm tra, rà 

soát có phương 
án phân kỳ đầu 

tư hợp lý; rà 
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4 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Bắc 9.500.00 9.500.00 

Quyết định số 
5568/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2021 
của UBND huyện 
Hòa Vang phê 
duyệt CTĐT  

Nâng cấp đường giao 
thông từ nhà văn hóa 
Trường Định đi tổ 5  

Quyết định 11999/QĐ-
UBND ngày 23/12/2021 
của UBND huyện Hòa 
Vang 

5 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Phước 9.300.00 9.300.00 

Quyết định số 
5571/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2021 
của UBND huyện 
Hòa Vang phê 
duyệt CTĐT  

Xây dựng tuyến 
đường từ Đường 
vành đai đi nhà bà 
Khôi  

Quyết định 11999/QĐ-
UBND ngày 23/12/2021 
của UBND huyện Hòa 
Vang 

6 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Tiến 27.050.00 27.050.00 

 Quyết định số 
1642/QĐ-UBND 
ngày 13/5/2021 
của UBND huyện 
Hòa Vang phê 
duyệt CTĐT  

Tuyến đường đi Lệ 
Sơn Nam (đoạn từ 
DT605 đến Lệ Sơn 
Nam)  

Quyết định 4078/QĐ-
UBND ngày 18/12/2021 
của UBND thành phố   

7 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Nhơn 20.000.00 20.000.00 

Quyết định số 
1189/QĐ-UBND 
ngày 09/4/2021 
của UBND thành 
phố  

Cải tạo tuyến đường 
nối từ đường DH2 - 
Hội trường thôn - 
Hòa Khương Tây  

Quyết định 11999/QĐ-
UBND ngày 23/12/2021 
của UBND huyện Hòa 
Vang 

8 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Phước 309.229.00 309.229.00 

Quyết định số 
7732/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2016 
của UBND thành 
phố Đà Nẵng 

Chợ đầu mối Hoà 
Phước 

Quyết định 4078/QĐ-
UBND ngày 18/12/2021 
của UBND thành phố 

soát hệ thống 
kênh mương 
nội đồng để 

đảm bảo khớp 
nối đồng bộ 

phục vụ công 
tác tưới tiêu 
cho các khu 

vực lân cận tại 
các dự án; có 
phương án xử 

lý chất thải 
đảm bảo vệ 

sinh môi 
trường theo 
quy định... 

Riêng đối với 
Chợ đầu mối 

Hòa Phước cần 
rà soát pháp lý 
để nghiên cứu 

đề xuất sử dụng 
đất có hiệu quả 
đối với vệt đất 
mặt tiền Quốc 
lộ 1A (từ Quốc 
lộ 1A đến giáp 
dự án khoảng 

150m) 
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9 UBND huyện 
Hòa Vang Hoà Phong 1.863.00 1.863.00 

Quyết định số 
2303/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2017 
của UBND thành 
phố 

Khu văn phòng làm 
việc Chi nhánh cấp 
nước Hòa Vang và 
công viên cây xanh 
kết hợp giao thông 
nội bộ 

Vốn của Chủ đầu tư (Công 
ty Cổ phần Cấp nước Đà 
Nẵng) 

10 
UBND quận 
Ngũ Hành 
Sơn 

Hoà Hải 241.106.00 32.670.00 

Nghị quyết số 
29/NQ- HĐND 
ngày 12/8/2021 
của HĐND thành 
phố; Nghị quyết số 
83/NQ- HĐND 
ngày 17/12/2021 
của  HĐND thành 
phố 

Nạo vét, thoát lũ 
khẩn 
cấp sông Cổ Cò 

Quyết định số 4078/QĐ- 
UBND  ngày 18/12/2021 
của UBND thành phố. 

Tổng 809.802.00 480.373.00         
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Phụ lục II 

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, BỔ SUNG NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 
Trong đó 

Số 
TT 

Tổ chức 
đề nghị Địa điểm 

Tổng diện 
tích dự án 

(m2) 

Đất trồng lúa 
chuyển đổi 
năm 2022 

(m2) 

Đất rừng 
phòng hộ 

(m2) 

Đất rừng 
đặc dụng 

(m2) 

Các loại 
đất khác 

(m2) 

Mục đích sử 
dụng Ghi chú 

1 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hoà Liên 16.131.00 10.000.00     6.131.00 

 Mở rộng 
Trường tiểu 
học số 2 Hòa 
Liên  

2 
UBND 
huyện Hòa 
Vang 

Hoà 
Nhơn 110.741.00 11.500.00 

    

99.241.00 

Khu TĐC 
phục vụ cụm 
công nghiệp 
Hòa Nhơn 

Trong quá trình triển khai thực hiện, 
giao UBND thành phố chỉ đạo các 
đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện các nội dung: Chịu trách nhiệm 
về tính chính xác trong việc xác định 
ranh giới, diện tích các loại đất trong 
phạm vi dự án; tổ chức thực hiện có 
hiệu quả phương án sử dụng tầng đất 
mặt theo quy định của Nghị định số 
94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 

năm 2019 của Chính phủ về quy định 
chi tiết một số điều của Luật Trồng 
trọt về giống cây trồng và canh tác 
đối với dự án chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa;  xử lý chất thải 

đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy 
định... Thực hiện nghiêm túc theo 
Nghị định 35/2015/NĐ-CP, Nghị 

định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ 
và Nghị quyết 30/NQ-HĐND của 

HĐND thành phố. 

Tổng 126.872.00 21.500.00     105.372.00     
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 15/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi  

Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X, 
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về việc Quy 
định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục 
hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

 Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 04 tháng 
3 năm 2022 về việc thông qua Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam 
thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND ngày 
10 tháng 3 năm 2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.  

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất thông qua Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh 
lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn theo Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 
04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố  

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành 
phố biểu quyết thông qua. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập các thủ tục liên quan để triển khai thực 

hiện dự án nêu trên theo đúng quy định, chỉ đạo thực hiện một số lưu ý theo Báo 
cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời tiếp thu ý 
kiến thẩm định của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. 

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

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát 
việc tổ chức triển khai, thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 năm 
2022./. 

 
      CHỦ TỊCH       

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

Số: 16/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11 tháng 3 năm 2022 
 

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA X,  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 24 tháng 

02 năm 2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, 
hỗ trợ và tái định cư công trình Chợ Đầu mối Hòa Phước; Tờ trình số 21/TTr-UBND 
ngày 04 tháng 3 năm 2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Cầu Quảng Đà và đường 
dẫn đầu cầu; Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính xã Hòa Phong (giai đoạn 1); Tờ trình 
số 08/TTr-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án Đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu; 

 Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Đô thị, 
Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày  10 tháng 3 năm 2022 của  Ban Văn hóa - Xã 
hội, Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với 03 dự án: Hạ tầng kỹ thuật, giải 
phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình Chợ Đầu mối Hòa Phước;  Cầu 
Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu; Trung tâm hành chính xã Hòa Phong (giai đoạn 1). 

(Theo Phụ lục I đính kèm) 
Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 01 dự án: Đầu tư nâng 

cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. 
(Theo Phụ lục II đính kèm) 
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Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành 
phố biểu quyết thông qua. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập các thủ tục liên quan để triển khai 
thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, 
môi trường theo quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện một số lưu ý theo Báo cáo 
thẩm tra của Ban Đô thị, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội Hội 
đồng nhân dân thành phố.  
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc 
tổ chức triển khai, thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 
năm 2022./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục I 
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3  năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

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

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Hạ tầng kỹ 
thuật, giải 
phóng mặt 
bằng, hỗ 
trợ và tái 
định cư 
công trình 
Chợ Đầu 
mối Hòa 
Phước (Tờ 
trình số 
14/TTr-
UBND 
ngày 
24/02/202
2 của 
UBND 
thành phố) 

- Thực hiện 
giải phóng mặt 
bằng và đầu tư 
hạ tầng kỹ 
thuật (tuyến 
đường từ Quốc 
lộ 1A cạnh 
UBND xã Hòa 
Phước đến vị 
trí đầu khu đất 
dự án) để tạo 
quỹ đất sạch 
thực hiện đấu 
giá quyền sử 
dụng đất lựa 
chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự 
án Chợ đầu 
mối Hòa Phước 
theo chủ 
trương tại 
Công văn số 
4098/UBND-
SKHĐT ngày 

- Giải phóng mặt 
bằng theo ranh giới 
quy hoạch chi tiết 
TL 1:500 Chợ đầu 
mối kinh doanh gia 
súc, gia cầm và 
hàng nông sản được 
phê duyệt tại Quyết 
định số 7732/QĐ-
UBND ngày 
08/11/2016 của 
UBND thành phố 
Đà Nẵng 
(309.229m2)  để tạo 
quỹ đất sạch thực 
hiện đấu giá quyền 
sử dụng đất lựa 
chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án Chợ 
đầu mối Hòa 
Phước, trong đó bao 
gồm giải phóng mặt 
bằng phần diện tích 
thực hiện đầu tư xây 

Nhóm B 214.399 

Chi phí 
GPMB 

(tạm tính): 
172,231 

 

Chi phí 
xây dựng 
sau thuế: 
32,930 

 

Chi phí 
QLDA, 

TV, CPK: 
5,403 

 

Chi phí dự 
phòng: 
3,833 

Xã Hòa 
Phước, 
huyện 
Hòa 
Vang 

Năm 2022-
2023 

Triển khai thực 
hiện các thủ tục 
xây dựng cơ bản 
tiếp theo theo 
đúng quy định 
của Luật Đầu tư 
công và pháp 
luật liên quan; rà 
soát đề xuất ưu 
tiên bố trí vào kế 
hoạch vốn trung 
hạn 2021-2025. 
Lập kế hoạch bố 
trí tái định cư, 
đẩy nhanh tiến 
độ giải tỏa; rà 
soát khớp nối hệ 
thống thoát 
nước, thủy lợi 
đảm bảo hoạt 
động sản xuất, 
dân sinh tại khu 
vực; kiểm soát 
chất lượng tư 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
02/7/2021 của 
UBND thành 
phố và Thông 
báo số 689/TB-
VP ngày 
22/11/2021 của 
Văn phòng 
UBND thành 
phố Đà Nẵng.  
- Đầu tư tuyến 
cống thoát 
nước đấu nối 
vào cống hộp 
hiện trạng trên 
tuyến quốc lộ 
1A qua khu 
vực dự án chợ 
Đầu mối Hòa 
Phước để đảm 
bảo thoát nước 
toàn bộ cho 
khu vực phía 
thượng lưu dự 
án khi triển 
khai dự án chợ 
đầu mối Hòa 
Phước theo chủ 
trương của 

dựng tuyến cống 
hộp thoát nước 
chính tại khu vực. 
- Đầu tư xây dựng 
tuyến cống hộp 
thoát nước dài 
khoảng 620m với 
kết cầu bằng BTCT 
(mặt bằng đã được 
giải tỏa nêu trên), 
điểm đầu cống đấu 
nối vào cống hộp 
hiện trạng trên 
tuyến quốc lộ 1A 
qua khu vực dự án 
chợ Đầu mối Hòa 
Phước đến điểm 
cuối tại ranh giới dự 
án phía tiếp giáp với 
Sông Cái, với mục 
đích là thoát nước 
cho khu vực dân cư 
phía Nam quốc lộ 
1A, đảm bảo thoát 
nước cho khu vực 
phía thượng lưu dự 
án khi triển khai dự 
án chợ đầu mối Hòa 

vấn thiết kế, 
thẩm định giá, 
lập dự toán công 
trình đảm bảo 
chặt chẽ; tăng 
cường kiểm tra 
tính kỷ luật ngân 
sách, hạn chế 
phát sinh tăng 
tổng mức đầu tư, 
trường hợp phát 
sinh phải báo 
cáo giải trình 
theo quy định. 
Có phương án sử 
dụng hiệu quả, 
phù hợp với quy 
hoạch đối với 
khu vực chợ đầu 
mối Hòa Cường 
sau khi được đầu 
tư thay thế; rà 
soát pháp lý, đề 
xuất phương án 
khai thác đối với 
vệt đất dọc tuyến 
Quốc lộ 1A, tiếp 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
UBND thành 
phố tại Thông 
báo số 689/TB-
VP ngày 
22/11/2021 của 
Văn phòng 
UBND thành 
phố Đà Nẵng. 

Phước. 
- Đầu tư xây dựng 
hạ tầng tuyến 
đường dài khoảng 
150m từ quốc lộ 1A 
cạnh UBND xã Hòa 
Phước đến vị trí đầu 
khu đất dự án để tạo 
lối vào dự án, cụ 
thể: 
+ Mặt cắt ngang 
đường 
B=1,0+7,50+1,0= 
9,50m. 
+ Kết cấu mặt 
đường đề xuất: Kết 
cấu mặt đường tạm 
bằng cấp phối đá 
dăm dày 30cm dưới 
là lớp đất đồi 
k=0,98 và đất đắp 
nền đường k=0,95. 
+ Xử lý nền đất yếu 
nền đường dự kiến: 
Thay lớp đất nền 
bằng lớp cát và đắp 
đất gia tải. 

giáp với dự án 
chợ. 

2 Cầu Dự án nhằm - Chiều dài tuyến Dự án nhóm 274.787 Nguồn Huyện Năm Trong quá trình 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Quảng Đà 
và đường 
dẫn đầu 
cầu (Tờ 
trình số 
21/TTr-
UBND 
ngày 
04/3/2022) 

kết nối giao 
thông vận tải 
giữa huyện 
Hòa Vang, 
thành phố Đà 
Nẵng và thị xã 
Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam; 
từng bước hoàn 
thiện mạng 
lưới giao thông 
khu vực, thúc 
đẩy phát triển 
kinh tế xã hội 
khu vực huyện 
Hòa Vang, 
thành phố Đà 
Nẵng và thị xã 
Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam 

khoảng 1,407km, 
trong đó: Chiều dài 
phần đường dẫn 
đầu cầu khoảng 
1,204km; Chiều dài 
cầu Quảng Đà 
khoảng 0,203km. 
- Bề rộng mặt cắt 
ngang nền đường 
dự kiến Bn=34m, 
bao gồm 4 làn xe. 
Trong giai đoạn 
hiện nay chưa đầu 
tư vỉa hè, hệ thống 
thoát nước dọc 
nhằm tiết kiệm kinh 
phí và phù hợp với 
nhu cầu thực tế  
- Kết cấu mặt 
đường bằng bê tông 
nhựa trên nền cấp 
phối đá dăm; kết 
cấu cầu bằng bê 
tông cốt thép và bê 
tông cốt thép dự 
ứng lực, dạng kết 
cấu nhịp dầm liên 
tục đúc hẫng cân 

B; Công trình 
giao thông 
cấp II 

vốn Ngân 
sách thành 

phố Đà 
Nẵng 

Hòa 
Vang, 
thành 
phố Đà 
Nẵng và 
thị xã 
Điện 
Bàn, tỉnh 
Quảng 
Nam 

2022-2026 triển khai tiếp 
theo cần lưu ý 
một số nội dung 
sau: 
- Xem xét mở 
rộng bán kính 
cong tại nút giao 
với QL 14B, 
đồng thời 
nghiên cứu giải 
pháp tổ chức 
giao thông tại 
nút giao đảm 
bảo thuận lợi, an 
toàn trong khai 
thác; 
- Tính toán xử lý 
thoát nước hợp 
lý, không để 
ngập úng cục bộ 
khu vực dự án đi 
qua; 
- Có giải pháp 
tận dụng tối đa 
hệ thống mương 
thủy lợi hiện 
trạng đảm bảo 
tưới tiêu và tiết 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bằng. 
 

kiệm kinh phí 
đầu tư. 
- Có phương án 
quy hoạch, khai 
thác hiệu quả 
quỹ đất 2 bên 
tuyến đường 
nhằm phát huy 
hiệu quả đầu tư. 
- Hoàn chỉnh, 
cập nhật tuyến 
đường trong đồ 
án váo quy 
hoạch đô thị 
theo quy định. 

3 

Trung tâm 
hành chính 
xã Hòa 
Phong 
(giai đoạn 
1) (Tờ 
trình số 
25/TTr-
UBND 
ngày 
04/3/2022) 

Đầu tư dự án 
Trung tâm 
hành chính xã 
Hòa Phong 
gồm: Xây dựng 
mới Trụ sở 
Đảng ủy, 
HĐND, UBND 
xã Hòa Phong 
và hạ tầng kỹ 
thuật khu vực 
Trạm y tế, Nhà 
văn hóa thiếu 

a) Hạng mục san 
nền: diện tích thực 
hiện san nền theo 
giai đoạn 1 là 
40.257m2. 
b) Hạng mục Trụ sở 
làm việc UBND xã 
Hòa Phong 
- Khối trụ sở làm 
việc được xây dựng 
02 tầng với diện 
tích sàn 1041,1m2. 
- Khối nhà lực 

Dự án nhóm 
B, công trình 
dân dụng cấp 
III, công trình 
giao thông 
cấp III 

124.022 

Nguồn 
vốn ngân 

sách thành 
phố 

xã Hòa 
Phong, 
huyện 
Hòa 

Vang, 
thành 

phố Đà 
Nẵng 

Năm 2022 - 
2025 

Trong quá trình 
triển khai tiếp 
theo cần lưu ý 
một số nội dung 
sau: 
- Rà soát lại quy 
mô đầu tư, suất 
đầu tư các hạng 
mục đảm bảo tiết 
kiệm kinh phí 
đầu tư, phân kỳ 
đầu tư hợp lý. 
- Có phương án 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
nhi để di dời trụ 
sở hiện trạng 
đã xuống cấp 
và ngập úng, 
nâng cao chất 
lượng phục vụ 
nhu cầu của 
người dân, thúc 
đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội 
của khu vực 
đồng thời cải 
tạo cảnh quan, 
không gian 
hành chính cho 
xã Hòa Phong. 

lượng dân quân, 
dân phòng - Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả (tổ một 
cửa) được xây dựng 
02 tầng diện tích 
sàn 570,14m2. 
- Khối nhà hội 
trường (359 chỗ 
ngồi) 01 tầng với 
diện tích xây dưng 
740,64m2. 
- Nhà bảo vệ 01 
tầng diện tích xây 
dựng 10,24m2. 
- 02 nhà xe nhân 
viên tổng diện tích 
168,6m2.  
- 02 nhà xe khách 
diện tích 99,7m2. 
- Đầu tư các công 
trình phụ trợ: Sân 
bê tông, lát gạch; 
Cảnh quan cây xanh 
thảm cỏ xung 
quanh; Tường rào, 
cổng ngõ; Mương 
thoát nước ngoài 

khớp nối hạ 
tầng, chống ngập 
úng cục bộ các 
khu dân cư hiện 
trạng lân cận khu 
vực dự án. 
- Lưu ý khớp nối 
quy hoạch đồng 
bộ với tuyến 
được quy hoạch 
có mặt cắt 6-6 
trong đồ án quy 
hoạch chung 
được phê duyệt 
tại Quyết định 
359/QĐ-TTg 
ngày 15/3/2021 
trong ranh giới 
dự án đảm bảo 
đồng bộ, tránh 
vướng mắc, 
chồng lấn ranh 
giới. 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
nhà; Bể nước sinh 
hoạt; Hệ thống 
phòng cháy chữa 
cháy, bể nước 
phòng cháy chữa 
cháy; Thiết bị cho 
khối trụ sở (thiết bị 
phòng cháy chữa 
cháy, điều hòa 
không khí, âm 
thanh, chống sét, 
thiết bị công nghệ 
thông tin). 
c) Hạng mục giao 
thông 
- Đường khu vực, 
cấp nội bộ có MC 2-
2; B= 
(5+10,5+5)m; 
nhánh 4 ( từ T21-
T29); vận  tốc thiết 
kế 40km/h. 
- Đường nhóm nhà 
ở, cấp nội bộ, gồm 
các tuyến: 
+ Nhánh 9 (từ T21-
T18) có  MC 1A-
1A; B 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
=(6+7,5+12)m; vận 
tốc thiết kế 30km/h. 
+ Nhánh 1 (từ T18-
T29) có MC 3-3; 
B= (5+7,5+5)m; 
vận tốc thiết kế 
30km/h. 
+ Nhánh 3 (từ T19-
T28) có MC 4-4; 
B=(5+5,5+5)m; vận 
tốc thiết kế 20km/h. 
- Đường kiệt hẻm 
có kết cấu bằng bê 
tông xi măng. 
- Đầu tư các hạng 
mục: Bó vỉa, dải 
phân cách, vỉa hè, 
lối đi bộ qua dải 
phân cách, hố trồng 
cây; Kè ốp mái 
taluy phía nhà dân 
dọc đường QL14B. 
d) Hạng mục hệ 
thống thoát nước 
mưa  
e) Hệ thống thoát 
nước thải 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu 
tư Quy mô đầu tư 

Nhóm dự án, 
loại, cấp 

công trình 

Tổng mức 
đầu tư  
(triệu 
đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Thời gian 
thực hiện  Một số lưu ý  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f) Hạng mục hệ 
thống cấp nước 
g) Hạng mục hệ 
thống điện chiếu 
sáng theo bản vẽ 
quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500 hạng mục 
cấp điện - điện 
chiếu sáng 
h) Hạng mục hệ 
thống thông tin liên 
lạc 
i) Hạng mục cây 
xanh:   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Phụ lục II 
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QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11 tháng  3  năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

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

Nguyên nhân và nội 
dung điều chỉnh 

Nhóm 
dự án, 
loại, 
cấp 
công 
trình 

Tổng mức 
đầu tư sau 

khi điều 
chỉnh  

(triệu đồng) 

Cơ cấu 
nguồn 

vốn 

Thời 
gian 
thực 

hiện dự 
án 

Một số 
lưu ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Đầu tư nâng 
cấp Trung 
tâm Y tế 
quận Liên 
Chiểu (Tờ 
trình số 
08/TTr-
UBND ngày 
11/02/2022) 

Đầu tư Nâng cấp 
Trung tâm Y tế 
quận Liên Chiểu 
nhằm đáp ứng nhu 
cầu khám chữa 
bệnh của người 
dân tại khu vực, 
tạo điều kiện làm 
việc tốt cho đội 
ngũ bác sỹ, cán bộ 
tại Trung tâm; 
đồng thời từng 
bước hoàn thiện cơ 
sở vật chất. 

- Điều chỉnh, bổ 
sung thiết kế dự 
toán với kinh phí 
điều chỉnh tăng 
2.391.665.000 
đồng nhằm phù 
hợp với hiện trạng, 
yêu cầu kỹ thuật, 
mỹ thuật, đảm bảo 
công năng, vận 
hành công trình. 

- Điều chỉnh thời 
gian thực hiện dự 
án theo thực tế bố 
trí vốn. 

- Điều chỉnh thiết kế dự 
toán để phù hợp với hiện 
trạng thực tế, yêu cầu kỹ 
thuật, mỹ thuật, đảm bảo 
công năng, vận hành 
công trình. 
- Điều chỉnh thời gian 
thực hiện dự án theo 
thực tế bố trí vốn. 
 

Nhóm 
B 
Công 
trình 
dân 
dụng 
cấp III 

59.861 

Ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2016-
2022 

Hoàn chỉnh 
hồ sơ và 
triển khai 
thực hiện 
các bước 
tiếp theo 
đúng quy 
định 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT  
Quyết định chủ trương đầu tư   

dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA X,  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 04 tháng 

3 năm 2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng;  

Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Đô thị 
Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Đường ven biển nối Cảng 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng nhằm tạo tuyến đường vận tải độc lập kết nối Cảng Liên Chiểu đi 
Quốc lộ 1A mới (đường tránh Nam Hải Vân) 

2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài khoảng 2,95 km, mặt cắt ngang đảm bảo 
quy mô 06 làn xe. 

3. Địa điểm đầu tư: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 
4. Nhóm dự án, loại công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông. 
5. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. 
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6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.203.026.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn 
hai trăm lẻ ba tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu đồng). 

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách thành 
phố. 

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành 
phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập các thủ tục liên quan để triển khai 
thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, 
môi trường theo quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện một số lưu ý theo Báo cáo 
thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.  
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc 
tổ chức triển khai, thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 năm 
2022./. 

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

Số:  18/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT  
Quyết định chủ trương đầu tư   

dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA X,  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 04 tháng 

3 năm 2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung 
yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Đô thị 
Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp 
tại vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung chủ 
yếu sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng một số đoạn kè tại các vị trí xung yếu, có nguy 
cơ sạt lở cao trên sông Yên, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện và sông Cu Đê, nhằm 
chống sạt lở bờ sông, bảo vệ đất đai, tài sản, hệ thống cơ sở hạ tầng của nhà nước 
và nhân dân. 

2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài kè khoảng 11,07 km. 
3. Địa điểm đầu tư: Huyện Hoà Vang, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 
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4. Nhóm dự án, loại công trình: Dự án nhóm B, công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

5. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm 
mươi tỷ đồng). 

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương. 
8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành 
phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập các thủ tục liên quan để triển khai 
thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, 
môi trường theo quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện một số lưu ý theo Báo cáo 
thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.  
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc 
tổ chức triển khai, thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 tháng 3 năm 
2022./. 
 

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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