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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

14/07/2022 Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND Về quy định mức khoán 

kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, 

dưới phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, 

thôn 

5 

14/07/2022 Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND Sửa đổi khoản 3 Điều 1 

Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định mức 

chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

10 

14/07/2022 Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức 

thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

13 

14/07/2022 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy định 

về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân 

phố, thôntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

16 



14/07/2022 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND Quy định khu vực nội thành 

của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định 

vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời  cơ sở chăn 

nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

19 

14/07/2022 Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND Về phân cấp thẩm quyền 

quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng và nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc 

thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố 

28 

14/07/2022 Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND Quy định chế độ thù lao cho 

người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

30 

14/07/2022 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng 

trong thời gian tập trung tập luyện,thi đấu đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

33 

14/07/2022 Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND Quy định mức tiền công cụ 

thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại 

các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

36 

14/07/2022 Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết số 

196/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với 

người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm 

Phụng dưỡng Người có công cách mạngvà chính sách hỗ trợ đối 

với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng 

43 

14/07/2022 Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ đối 

với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh 

hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc 

gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật 

45 

14/07/2022 Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND Bãi bỏ một số quy định về 

chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

47 

14/07/2022 Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

49 



14/07/2022 Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-

2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

51 

14/07/2022 Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch, phương 

án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí 

cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, 

tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng 

53 

14/07/2022 Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết số 

279/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

159/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 quy định chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công 

chức  lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 

56 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

04/05/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn 

thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 

của UBND thành phố Đà Nẵng 

61 

17/06/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định 

số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của UBND thành phố 

Đà Nẵng 

63 

24/06/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng gioai đoạn 2020- 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

72 

13/07/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 

03/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND thành phố Đà 

Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp 

dịch vụ   vận tải  công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

74 

26/07/2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ 

và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 

và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy 

77 



ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố 

18/08/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 

định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành 

phố Đà Nẵng 

83 

31/08/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung phụ lục giá 

dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, Đà 

Nẵng kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 

03/12/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng 

85 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 28/2022/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

   
NGHỊ QUYẾT 

Về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội 

ở phường, xã, dưới phường, xã và mức khoán kinh phí  

hoạt động tổ dân phố, thôn 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7 

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

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Đà Nẵng; 

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

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy 

định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, dưới 

phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, thôn; Báo cáo thẩm tra số 

179/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức khoán kinh phí hoạt động tối thiểu các tổ chức chính trị - 

xã hội ở phường, xã; dưới phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, 

thôn. Cụ thể như sau: 

 

1. Tổ chức chính trị - xã hội phường, xã 

ĐVT: Đồng/tổ chức/năm 

STT Tổ chức Kinh phí Nội dung chi 

1 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 
56.000.000 

Kinh phí khoán bao gồm: Kinh phí 

hoạt động; hoạt động Ban Thanh tra 

nhân dân; hỗ trợ giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

2 Hội Liên hiệp Phụ nữ 42.000.000 Kinh phí hoạt động. 

3 Hội Cựu Chiến binh 42.000.000 Kinh phí hoạt động. 

4 Hội Nông dân 42.000.000 Kinh phí hoạt động. 

5 
Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh 
42.000.000 Kinh phí hoạt động. 

 

2. Tổ dân phố, thôn và các tổ chức chính trị - xã hội dưới phường, xã 

ĐVT: Đồng/tổ chức/năm 

STT Tổ chức Kinh phí Nội dung chi 

I Đối với phường   

1 Chi bộ khu dân cư   

- Dưới 150 hộ gia đình 1.500.000 

Kinh phí hoạt động. - Từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia đình 2.300.000 

- Từ 300 hộ gia đình trở lên 2.700.000 

2 Tổ dân phố   

- Dưới 150 hộ gia đình 1.500.000 Kinh phí hoạt động. 
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STT Tổ chức Kinh phí Nội dung chi 

- Từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia đình 2.300.000 

- Từ 300 hộ gia đình trở lên 2.700.000 

3 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư   

- Dưới 150 hộ gia đình  3.000.000 

Kinh phí hoạt động. - Từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia đình 4.500.000 

- Từ 300 hộ gia đình trở lên 7.500.000 

4 

Các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư (Chi 

hội: Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân và Chi 

đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) 

  

- Dưới 150 hộ gia đình 1.500.000 

Kinh phí hoạt động. - Từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia đình 2.300.000 

- Từ 300 hộ gia đình trở lên 2.700.000 

II Đối với xã   

1  Chi bộ thôn   

- Dưới 250 hộ gia đình 2.500.000 

Kinh phí hoạt động. - Từ 250 hộ gia đình đến dưới 350 hộ gia đình 3.000.000 

- Từ 350 hộ gia đình trở lên 3.500.000 

2 Thôn   

- Dưới 250 hộ gia đình  4.500.000 

Kinh phí hoạt động. 

- Từ 250 hộ gia đình đến dưới 350 hộ gia đình 6.000.000 

- Từ 350 hộ gia đình đến dưới 500 hộ gia đình 7.500.000 

- Từ 500 hộ gia đình đến dưới 600 hộ gia đình 9.000.000 

- Từ 600 hộ gia đình đến dưới 700 hộ gia đình 10.500.000 
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STT Tổ chức Kinh phí Nội dung chi 

- Từ 700 hộ gia đình trở lên 12.000.000 

3 Ban công tác Mặt trận thôn   

- Dưới 250 hộ gia đình  4.500.000 

Kinh phí hoạt động. 

- Từ 250 hộ gia đình đến dưới 350 hộ gia đình 6.000.000 

- Từ 350 hộ gia đình đến dưới 500 hộ gia đình 7.500.000 

- Từ 500 hộ gia đình đến dưới 600 hộ gia đình 9.000.000 

- Từ 600 hộ gia đình đến dưới 700 hộ gia đình 10.500.000 

- Từ 700 hộ gia đình trở lên 12.000.000 

4 

Các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn (Chi hội: 

Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân và Chi đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) 

  

- Dưới 250 hộ gia đình 3.000.000 

Kinh phí hoạt động. - Từ 250 hộ gia đình đến dưới 350 hộ gia đình 3.500.000 

- Từ 350 hộ gia đình trở lên 4.200.000 

3. Đối với huyện Hoà Vang và các xã thuộc huyện Hoà Vang, tuỳ theo khả năng 

cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để quyết định, phân 

bổ mức chi phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy định tại Điều 1 Nghị 

quyết này. 

4. Các địa phương là đơn vị dự toán ngân sách, tuỳ theo khả năng cân đối ngân 

sách thành phố và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để quyết định, phân bổ 

mức chi phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy định tại Điều 1 Nghị 

quyết này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua và thay thế cho Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

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

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

kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2022./.  

 
 

 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/2022/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

  
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND  

ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng  

về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân  

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7 

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 06 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 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Đà Nẵng; 

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

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 

phố về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 
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09 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách 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. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định mức 

chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” như sau: 

“3. Về mức chi: 

a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: Mức chi tối thiểu 

28.000.000 đồng/năm/xã.  

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bắc là vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ: Mức tối thiểu 35.000.000 đồng/năm/xã.  

b) Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư: Khu dân cư có quy mô dân số 

dưới 700 hộ dân: Mức tối thiểu 7.000.000 đồng/năm/khu dân cư, cứ tăng thêm 200 hộ 

dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư. 

Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thuộc xã Hòa Bắc là vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ: Mức tối thiểu 8.500.000 đồng/năm/khu dân cư; cứ tăng thêm 200 hộ dân 

thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư. 

c) Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang, tuỳ theo khả năng 

cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, Hội đồng nhân dân 

cùng cấp phân bổ mức chi phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy định 

tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này. 

Các địa phương là đơn vị dự toán ngân sách, tuỳ theo khả năng cân đối ngân 

sách thành phố và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, căn cứ vào nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán ngân sách hằng năm, Ủy ban nhân 

dân thành phố quyết định mức chi phù hợp, đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy 

định tại điểm a và điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

định của pháp luật.  
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 

thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 

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 7 ngày 14 tháng 7 năm 2022./.  
 

                                                                                   CHỦ TỊCH 

                                                                                  Lương Nguyễn Minh Triết 
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NGHỊ QUYẾT  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND  

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố  

quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7 
 

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

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một điều 

và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;  

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC; 

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố 

quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 của Ban Kinh tế - Ngân 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 30/2022/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
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sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 341/2020/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 

về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau: 

“a) Đăng ký hộ tịch cho trẻ em, người thuộc gia đình có công với cách mạng, 

người thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố, người khuyết tật, người cao tuổi, đồng 

bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Phụ lục I - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp 

dụng tại Ủy ban nhân dân phường, xã như sau: 

05 
Thay đổi, cải chính hộ tịch (bao gồm Cải chính nội dung đăng 

ký khai tử) 
Miễn thu 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục II Phụ lục II - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ 

tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện như sau: 

01 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch  25.000 

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung thu lệ phí đăng ký hộ tịch tại Phụ lục I và Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ 

thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Bãi bỏ nội dung về mức thu lệ phí đăng ký thay đổi giám hộ tại khoản 9 Phụ 

lục I - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường, xã.  

2. Bãi bỏ nội dung về mức thu lệ phí đăng ký thay đổi giám hộ tại khoản 8, Mục 

I, Phụ lục II - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, 

huyện. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 

biểu quyết thông qua. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

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

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-

2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31/2022/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

  NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy 

định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người  

hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, 

thôntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7 

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

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, 

thôn trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 

năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách 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. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 

278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành 

phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: 

“1. Mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ 

dân phố, thôn: 
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a) Đối với tổ dân phố:  

STT Quy mô Chức danh 
Mức phụ cấp hàng tháng  

(hệ số so với mức lương cơ sở) 

1 
Dưới 150 hộ gia 

đình  

Bí thư chi bộ khu dân cư 0,9 

Tổ trưởng tổ dân phố 0,8 

Trưởng Ban Công tác Mặt trận  0,8 

2 
Từ 150 đến dưới 

300 hộ gia đình 

Bí thư chi bộ khu dân cư 1,0 

Tổ trưởng tổ dân phố 0,9  

Trưởng Ban Công tác Mặt trận  0,9  

3 
Từ 300 hộ gia 

đình trở lên 

Bí thư chi bộ khu dân cư 1,1  

Tổ trưởng tổ dân phố 0,95  

Trưởng Ban công tác Mặt trận  0,95  

b) Đối với thôn: 

STT Quy mô Chức danh 
Mức phụ cấp hàng tháng  

(hệ số so với mức lương cơ sở) 

1 
Dưới 250 hộ gia 

đình  

Bí thư chi bộ khu dân cư 1,0  

Trưởng thôn 0,9  

Trưởng Ban Công tác Mặt trận  0,9  

2 
Từ 250 đến dưới 

350 hộ gia đình  

Bí thư chi bộ khu dân cư 1,1  

Trưởng thôn 0,95  

Trưởng Ban Công tác Mặt trận  0,95  

3 

Từ 350 hộ gia 

đìnhtrở lênhoặc-

thôn thuộc xã 

trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, 

trật tự theo quyết 

định của cơ quan 

có thẩm quyền 

Bí thư chi bộ khu dân cư 1,8 

Trưởng thôn 1,6 

Trưởng Ban Công tác Mặt trận 1,6 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau: 

“3. Nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện chi 

trả chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn cho đảm bảo 

mức chi theo quy định của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, sau khi đã 

cân đối từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). 

Mức chi bồi dưỡng cụ thể: 
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a) Đối với tổ dân phố:  

- Dưới 150 hộ gia đình: Người tham gia công việc ở tổ dân phố được hưởng mức 

bồi dưỡng là 600.000 đồng/người/tháng. 

- Từ 150 đến dưới 300 hộ gia đình: Người tham gia công việc ở tổ dân phố được 

hưởng mức bồi dưỡng là 700.000 đồng/người/tháng. 

- Từ 300 hộ gia đình trở lên: Người tham gia công việc ở tổ dân phố được hưởng 

mức bồi dưỡng là 800.000 đồng/người/tháng. 

b) Đối với thôn: 

- Dưới 250 hộ gia đình: Người tham gia công việc ở thôn được hưởng mức bồi 

dưỡng là 700.000 đồng/người/tháng. 

- Từ 250 đến dưới 350 hộ gia đình: Người tham gia công việc ở thôn được hưởng 

mức bồi dưỡng là 800.000 đồng/người/tháng. 

- Từ 350 hộ gia đình trở lênhoặcthôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, 

trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Người tham gia công việc ở thôn 

được hưởng mức bồi dưỡng là 1.000.000 đồng/người/tháng.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3.Tổ chức thực hiện 

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

đúng quy định pháp luật. 

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phốkhóa X, nhiệm kỳ 2021-

2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2022./.  
 

  

CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số: 34/2022/NQ-HĐND        Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn 

nuôi; quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời 

 cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7 

 

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

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về 

hoạt động chăn nuôi; 

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định khu 

vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng 

nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 113/BC-

HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép 

chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (sau đây viết tắt là khu 

vực không được phép chăn nuôi); quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ 
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khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

1. Đối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và 

động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng 

thí nghiệm) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Khu vực không được phép chăn nuôi 

2.1. Khu vực các phường thuộc các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ 

Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu. 

2.2. Khu dân cư hiện hữu, khu tái định cư, thôn, tổ thuộc các xã tại Phụ lục I 

kèm theo Nghị quyết và các khu dân cư mới (khu tái định cư) được phê duyệt trên địa 

bàn huyện Hòa Vang trong thời kỳ 2021 - 2030. 

3. Quy định vùng nuôi chim yến 

3.1 Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi 

quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. Nhà yến cách khu dân cư tối thiểu khoảng 

300 m. 

3.2. Các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 

nhưng không đáp ứng quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều này thì phải giữ nguyên hiện 

trạng, không được cơi nới; không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. 

3.3. Các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến phải tuân thủ các quy định của nhà nước 

về quản lý nuôi chim yến theo quy định tại Điều 64 Luật Chăn nuôi năm 2018 và Điều 

25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

4. Chính sách hỗ trợ  

4.1. Đối tượng hỗ trợ 

a) Các cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi 

quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này được hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi đến 

địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi 

hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, bao gồm các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia 

cầm và nuôi chim yến. 

b) Quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được quy định như sau: 

- Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi; 

- Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi; 

- Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi và chỉ áp dụng đối với cơ sở chăn 

nuôi đảm bảo điều kiện hỗ trợ tại điểm 4.3 khoản 4 Điều này. 

Số lượng vật nuôi tương ứng với số đơn vị vật nuôi theo công thức tính đơn vị 

vật nuôi thông qua hệ số đơn vị vật nuôi quy định tại Phụ lục V Nghị định số 
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13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi. 

(Phụ lục II đính kèm) 

4.2. Nguyên tắc và phương thức hỗ trợ 

Mỗi cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại tiết a điểm 4.1 

khoản 4 Điều này chỉ được hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong 

cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được 

hỗ trợ một lần và lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất. 

4.3. Điều kiện hỗ trợ 

a) Cơ sở chăn nuôi có thường xuyên từ 01 đơn vị vật nuôi trở lên và có kê khai 

hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã/phường. 

b) Cơ sở chăn nuôi nông hộ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết 

định phê duyệt thuộc diện di dời hoặc có cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc 

ngừng hoạt động chăn nuôi tại địa điểm không được phép chăn nuôi. 

c) Cơ sở chăn nuôi trang trại phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 

quyết định phê duyệt thuộc diện di dời, có phương án xây dựng cơ sở chăn nuôi tại địa 

điểm chăn nuôi mới (có xác nhận của chính quyền địa phương) hoặc có cam kết với 

Ủy ban nhân dân cấp xã về việc ngừng hoạt động chăn nuôi tại địa điểm không được 

phép chăn nuôi. 

4.4. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm phù hợp 

Các cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy 

định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này khi di dời đến địa điểm chăn nuôi mới phù 

hợp được hỗ trợ một phần kinh phí chuồng nuôi xây dựng trước đó và kinh phí di 

chuyển đàn (gia súc, gia cầm) với mức hỗ trợ như sau: 

- Mức hỗ trợ đối với chuồng nuôi gia súc, gia cầm: 

+ Chuồng nuôi xây gạch lửng cao, mái ngói, nền xi măng: 230.000 đồng (Hai 

trăm ba mươi nghìn đồng)/m2 xây dựng; 

+ Chuồng nuôi xây gạch lửng, mái ngói, nền đất đầm chặt: 159.000 đồng (Một 

trăm năm mươi chín nghìn đồng)/m2 xây dựng; 

+ Chuồng nuôi che chắn bằng gỗ, mái lợp tôn: 83.000 đồng (Tám mươi ba nghìn 

đồng)/m2 xây dựng; 

+ Chuồng nuôi có kết cấu đơn giản: 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng)/ m2 

xây dựng. 

- Mức hỗ trợ di chuyển đàn gia súc, gia cầm: 

+ Di chuyển đàn gia súc: Trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống: 292.000 đồng (Hai 

trăm chín mươi hai nghìn đồng)/con; 
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+ Di chuyển đàn gia súc: Lợn thịt, dê, thỏ: 66.000 đồng (Sáu mươi sáu nghìn 

đồng)/con; 

+ Di chuyển đàn gia cầm (không kể ngày tuổi): 2.000 đồng (Hai nghìn 

đồng)/con. 

- Mức hỗ trợ chuồng nuôi chim yến (nhà yến): 

+ Chuồng nuôi xây tường gạch, mái ngói/bê tông, nền xi măng: 768.000 đồng 

(Bảy trăm sáu mươi tám nghìn đồng)/m2 xây dựng; 

+ Chuồng nuôi xây tường gạch, mái ngói/bê tông, nền đất đầm chặt: 530.000 

đồng (Năm trăm ba mươi nghìn đồng)/m2 xây dựng. 

- Mức hỗ trợ di chuyển trang thiết bị nhà yến: 

+ Di chuyển trong phạm vi địa bàn quận/huyện: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm 

trăm nghìn đồng)/nhà yến; 

+ Di chuyển ngoài phạm vi địa bàn quận/huyện: 5.000.000 đồng (Năm triệu 

đồng)/nhà yến. 

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 

- Chủ cơ sở, người lao động (trong độ tuổi lao động) làm việc trực tiếp tại các 

cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết này, khi ngừng hoạt động chăn nuôi có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi 

nghề được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 

theo quy định hiện hành của thành phố. 

- Việc hỗ trợ chi phí học nghề cho chủ cơ sở, người lao động được thực hiện 

thông qua cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động theo quy định (không chi trả 

trực tiếp cho người lao động). 

- Số lao động được đào tạo học nghề theo quy mô chăn nuôi, cụ thể như sau: 

+ Chăn nuôi nông hộ: 01 lao động/cơ sở; 

+ Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: 02 lao động/cơ sở; 

+ Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: 03 lao động/cơ sở; 

+ Chăn nuôi động vật khác (nhà yến): 01 lao động/cơ sở. 

4.5. Chính sách hỗ trợ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; 

các cơ sở chăn nuôi phát sinh sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì không được 

hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này.  

5. Nguồn kinh phí thực hiện 

a) Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước bố 

trí trong dự toán hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 

6 năm 2015. 
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b) Hằng năm Ủy ban nhân dân các quận/huyện thống kê, báo cáo số lượng cơ sở 

chăn nuôi phải di dời hoặc ngừng hoạt động và dự toán nguồn kinh phí chính sách hỗ 

trợ, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình 

Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà 

nước ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và 

định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Có biện pháp quản lý 

chặt chẽ, không để phát sinh cơ sở chăn nuôi mới kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu 

lực thi hành; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân được biết. 

2. Căn cứ các quy định tại Nghị quyết này, giao Ủy ban nhân dân thành phố 

nghiên cứu, bổ sung nội dung, đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề vào các chính sách hỗ trợ 

đào tạo, học nghề trên địa bàn thành phố. 

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

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

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu 

lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại khoản 2 Điều 

1 Nghị quyết này, đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 phải ngừng hoạt động chăn 

nuôi hoặc di dời đến địa điểm phù hợp. 

2. Căn cứ tình hình phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà 

Nẵng, giao Ủy ban nhân dân thành phố rà soát trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, bổ sung khu vực không được phép chăn nuôi cho phù hợp.  

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

kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 
 

 CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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Phụ lục I 

KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI  

THUỘC CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 34/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng7 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

TT Địa bàn Khu vực không được phép chăn nuôi 

1 Xã Hòa Phước 

Thôn Miếu Bông; Thôn Cồn Mong; các tổ 1,7 Khu tái 

định cư bến xe phía Nam thuộc thôn Quá Giáng 2; các 

tổ 1, 3 Khu tái định cư Quân đội thuộc thôn Nhơn Thọ 

2; Tổ 8 Khu tái định cư chợ mới Ba Xã thuộc thôn Giáng 

Nam 2. 

2 Xã Hòa Châu 

Thôn Cẩm Nam; Thôn Bầu Cầu; Thôn Đông Hòa; Tổ 8 

Khu tái định cư số 1 - đường ĐT 605, khu dân cư dọc 

tuyến đường ĐT 605 thuộc thôn Dương Sơn; Tổ 9, khu 

dân cư dọc tuyến đường ĐT 605 thuộc thôn Phong Nam. 

3 Xã Hòa Tiến 

Khu dân cư La Bông; Khu tái định cư cao tốc Đà Nẵng 

- Quảng Ngãi, Khu dân cư xóm Bàu thuộc thôn Lệ Sơn 

Nam; Khu tái định cư đường Hòa Phước - Hòa Khương, 

Khu dân cư Nổng Khôi thuộc thôn Lệ Sơn Bắc. 

4 Xã Hòa Nhơn 

Khu tái định cư Hòa Nhơn, khu tái định cư phục vụ giải 

tỏa Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn thuộc thôn Thạch 

Nham Đông; Khu tái định cư dọc 2 bên đường Hòa Thọ 

Tây - Hòa Nhơn thuộc thôn Phú Hòa 1; Khu dân cư Hòa 

Nhơn, khu tái định cư phục vụ giải tỏa đường ĐH2, khu 

tái định cư phục vụ giải tỏa đường ĐH2 mở rộng, khu tái 

định cư phục vụ giải tỏa đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 

Thạch Nham Tây. 

5 Xã Hòa Phong 

Khu tái định cư Dương Lâm 1 thuộc thôn Dương Lâm 

1; Khu tái định cư Túy Loan Đông 1 thuộc thôn Túy 

Loan Đông 1. 

6 Xã Hòa Khương 

Khu tái định cư đường Hòa Phước - Hòa Khương thuộc 

thôn Phú Sơn Tây; Khu tái định cư đường vành đai phía 

Tây thuộc các thôn: Phú Sơn Tây, Năm, Hương Lam; 

Khu tái định cư phục vục giải tỏa đường Quốc lộ 14B 

thuộc thôn Gò Hà. 

7 Xã Hòa Sơn 

Thôn An Ngãi Đông; Thôn An Ngãi Tây 1; các tổ 

1,2,3,4,8 thuộc thôn An Ngãi Tây 2; Khu tái định cư Đại 

La thuộc thôn Đại La. 
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8 Xã Hòa Liên 

Khu tái định cư Hòa Liên 2 thuộc thôn Quan Nam 1; 

Khu tái định cư Hòa Liên 4 thuộc thôn Quan Nam 2; 

Khu tái định cư Hòa Liên 3 thuộc thôn Quan Nam 3; 

Khu tái định cư Hòa Liên 5 thuộc thôn Quan Nam 5; 

Khu tái định cư Tân Ninh thuộc thôn Tân Ninh; Khu tái 

định cư Bền Vững thuộc thôn Vân Dương; Khu tái định 

Nam Nguyễn Tất Thành thuộc thôn Trung Sơn. 

9 Xã Hòa Ninh 

Khu tái định cư số 1 (thuộc Khu tái định cư mới ĐT 602), 

khu dân cư tổ 5 thuộc thôn Sơn Phước; Khu tái định cư 

số 2, số 3 thuộc thôn Đông Sơn; Khu tái định cư nam 

nhà vườn thuộc thôn An Sơn. 
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Phụ lục II 

SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI TƯƠNG ỨNG VỚI  

SỐ ĐƠN VỊ VẬT NUÔI  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 34 /2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Loại vật nuôi 

Hệ số 

đơn vị 

vật 

nuôi 

Số đầu con/   

01 ĐVN 

Quy mô trang trại 

Quy mô 

nhỏ 

 (con)  

Quy mô 

vừa 

(con) 

I Lợn:         

1 Lợn dưới 28 ngày tuổi 0,016 63 625 1.875 

2 Lợn thịt:     

2.1 Lợn nội 0,16 6 63 188 

2.2 Lợn ngoại 0,2 5 50 150 

3 Lợn nái:     

3.1 Lợn nội 0,4 3 25 75 

3.2 Lợn ngoại 0,5 2 20 60 

4 Lợn đực 0,6 2 17 50 

II Gia cầm:     

5 Gà:     

5.1 Gà nội 0,003 333 3.333 10.000 

5.2 Gà công nghiệp:     

5.2.1 Gà hướng thịt 0,005 200 2.000 6.000 

5.2.2 Gà hướng trứng 0,0036 278 2.778 8.333 

6 Vịt:     

6.1 Vịt hướng thịt:     

6.1.1 Vịt nội 0,0036 278 2.778 8.333 

6.1.2 Vịt ngoại 0,005 200 2.000 6.000 

6.2 Vịt hướng trứng: 0,003 333 3.333 10.000 

7 Ngan 0,0056 179 1.786 5.357 

8 Ngỗng 0,008 125 1.250 3.750 

9 Chim cút 0,0003 3.333 33.333 10.0000 
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10 Bồ câu 0,0012 833 8.333 25.000 

III Bò:     

12 Bê dưới 6 tháng tuổi 0,2 5 50 150 

13 Bò thịt:     

13.1 Bò nội 0,34 3 29 88 

13.2 Bò ngoại, bò lai 0,7 1 14 43 

14 Bò sữa 1 1 10 30 

IV Trâu     

15 Nghé dưới 6 tháng tuối 0,24 4 42 125 

16 Trâu 0,7 1 14 43 

V Gia súc khác:     

18 Dê 0,05 20 200 600 

19 Cừu 0,06 17 167 500 

20 Thỏ 0,005 200 2.000 6.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2022/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 14tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu 

xây dựngvà nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng  

khu chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 7 

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 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 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Thực hiện Thông báo số 268-TB/TU ngày 21/02/2022 của Thành ủy về kết luận 

của Thường trực Thành ủy tại phiên họp thường kỳ ngày 17/02/2022; 

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày17tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ quy 

hoạch phân khu xây dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu 

chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; Báo cáo thẩm tra số 

114/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành 

phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân cấp cho UBND thành phố Đà Nẵng thẩm quyền quyết định 

nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân 

khu xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành 

phố sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND thành 
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phố.  

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng 

nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây 

dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng theo Điều 

1 và đúng quy định. 

b)Tổng hợp báo cáo định kỳ cho HĐND thành phố kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được phân cấp tại cuộc họp gần nhất. 

2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban, các Tổ đại biểuvà đại biểu HĐND 

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 đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14 tháng7 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 
 

Số: 37/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng7năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem  

để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài 

chính về Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu 
chiểu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu 
chiểu; 

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí 

lưu chiểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 

11 tháng7 năm 2022của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1. Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo 

chí lưu chiểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra 

các tác phẩm báo chí lưu chiểu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 52 Luật Báo 

chí và các tác phẩm báo chí đã được kiểm tra lưu chiểu phải thẩm định nội dung theo 

hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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2. Đối tượng áp dụng 

a) Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem để kiểm tra-

báochí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

b) Cộng tác viên: Người được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng 

tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. 

c) Thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm 

quyền thành lập. 

3. Mức chi và nguồn kinh phí thực hiện 

a)Mức chi 

-Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu: 165.000 đồng 

(01 ngày)/định mức tin, bài theo ngày. 

- Cách tính thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu thực hiện theo 

Điều 4 Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính về 

Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. 

-Mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 500.000 đồng/vấn đề/văn 

bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề). 

-Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 

09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem 

để kiểm tra báo chí lưu chiểu và các quy định khác có liên quan. 

b) Nguồn kinh phí thực hiện 

- Ngân sách thành phố đảm bảo. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu nêu trên được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

b) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, thanh 

toán và quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09 

tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan. 

c) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị 

có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố 

xem xét, quyết định. 

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

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phốkhóa X,nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14 tháng 7 năm 2022./. 

  
CHỦTỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 38/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện, 

thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

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

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Thể dục, Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứNghị 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 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 

thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời 

gian tập trung tập huấn, thi đấu; 

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể 

thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao; 

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND thành 

phố về việc Quy định chế độdinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện, thi đấu đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; Báo cáo thẩm 79/BC-HĐND ngày 11 tháng  7 năm 2022 củaBan Văn hóa - Xã 

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



34 CÔNG BÁO/Số 23 + 24 + 25/Ngày 14-9-2022  

 

nhân dân thành phốtại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện,thi 

đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích caotrên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập luyện, thi 

đấu đối vớihuấn luyện viên thể thao thành tích cao (sau đây gọi tắt là huấn luyện viên), 

vận động viên thể thao thành tích cao (sau đây gọi tắt là vận động viên) tham gia tập 

luyện, thi đấu thuộc các đội tuyển sau đây: 

a) Đội tuyển thành phố; 

b) Đội tuyển trẻ thành phố; 

c) Đội tuyển năng khiếu thành phố; 

d) Vận động viên bán chuyên nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thành phố, đội tuyển trẻ thành phố, 

đội tuyển năng khiếu thành phố và các vận động viên bán chuyên nghiệp đang tập luyện, 

huấn luyện, thi đấu tại các đội tuyển thể thao của thành phố Đà Nẵng. 

b) Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. 

3. Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao  

a) Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện thường xuyên. 

 Tập luyện, huấn luyện thường xuyên: Là số ngày huấn luyện viên, vận động 

viên có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện thường xuyên theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền; mức chi cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày 

STT Huấn luyện viên, vận động viên  Mức ăn hàng ngày 

1 Đội tuyển thành phố 240.000 

2 Đội tuyển trẻ thành phố 200.000 

3 Đội tuyển năng khiếu thành phố 170.000 

  

Đối với vận động viên Bán chuyên nghiệp mức chi được quy đổi từ mức chi vận 

động viên đội tuyển năng khiếu thành phố. Tỉ lệ quy đổi 01 vận động viên đội tuyển 
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năng khiếu thành phố thành 04 vận động viên bán chuyên nghiệp. 

b) Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên 

đội tuyển năng khiếu thành phố trong thời gian tập trung thi đấu theo quyết định triệu 

tập của cơ quan có thẩm quyền: 240.000 đồng/người/ngày. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ do ngân sách thành phố đảm bảo. Cơ quan được 

giao chủ trì thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, 

hằng năm lập dự toán kinh phí, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm 

quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

quy định pháp luật. 

2. Những nội dung khác liên quan đến chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên, vận 

động viên không quy định tại Nghị quyết này, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14 tháng 7 năm 2022./. 

  
CHỦTỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 40/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên 

thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 KHOÁ X,KỲ HỌP THỨ 7 

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; 

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở 

giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

và Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căncứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của 

Bộtrưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định mức lươngđốivớichuyên gia 

tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình 

thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các 

kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; 



 CÔNG BÁO/Số 23 + 24 + 25/Ngày 14-9-2022 37 

 

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày21tháng 6 năm 2022 của Uỷ bannhândân 

thành phố về việc Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên 

thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng;Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 11 tháng   7 năm 2022 

của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1.Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viênthực 

hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

1. Nguyên tắt áp dụng 

Mức chi quy định được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trongthời 

gian chính thức tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.Trường hợp một 

người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉđượchưởng một mức thù 

lao cao nhất. 

2. Mức tiền công cụ thể áp dụng cho các kỳ thi 

a)Đối với các kỳ thi cấp thành phố (Kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; Thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông; Thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp 

khu vực): Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm 

vụ theo Phụ lục chi tiết đính kèm. 

b)Đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố khác (Thi chọn học sinh giỏi cấp thành 

phố các môn văn hóa; Thi nghề phổ thông; kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố và các 

kỳ thi, cuộc thi cho giáo viên và học sinh cấp thành phố khác): Tiền công cho từng chức 

danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi được tính bằng 70% định mức tiền công cụ 

thể quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

c)Đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp quận, huyện: Tiền công cho từng chức danh là 

thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi được tính bằng 60% định mức tiền công cụ thể 

quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp và được 

bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hằng năm của Sở Giáo dục và Đào 

tạo và Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
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thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

quy định của pháp luật. 

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

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 
CHỦTỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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PHỤ LỤC 

MỨC TIỀN CÔNG CỤ THỂ CHO TỪNG CHỨC DANH 

LÀ THÀNH VIÊN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI CÁC KỲ THI 

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Nghị Quyết số 40 /2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân thành phố) 

     

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Mức chi 

(Đồng) 
Ghi chú 

1  Ban chỉ đạo thi        

  Trưởng ban Người/ngày 500.000 

Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Phó trưởng ban thường trực Người/ngày 450.000 

  Các phó trưởng ban Người/ngày 375.000 

  Ủy viên, thư ký Người/ngày 300.000 

  Nhân viên phục vụ Người/ngày 150.000 

2 Hội đồng thi       

  Chủ tịch  Người/ngày 450.000 Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 
  Phó Chủ tịch Người/ngày 375.000 

  Ủy viên Người/ngày 300.000 

3 Ban Thư ký Hội đồng thi       

  Trưởng ban Người/ngày 450.000 Khoản 4, 

Điều 

8,Thông tư 

69 

  Phó trưởng ban Người/ngày 375.000 

  Ủy viên Người/ngày 300.000 

4 Hội đồng/Ban ra đề thi       

  Chủ tịch Người/ngày 450.000 

Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Phó Chủ tịch Người/ngày 375.000 

  
Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong 

24/24 
Người/ngày 300.000 

  Ủy viên, thư ký, Bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 150.000 

5 Hội đồng/Ban in sao đề thi       

  Trưởng ban Người/ngày 450.000 

Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Phó trưởng ban Người/ngày 375.000 

  Ủy viên, thư ký làm việc cách ly Người/ngày 300.000 

  
Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ 

làm việc cách ly 
Người/ngày 225.000 
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Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ 

vòng ngoài 
Người/ngày 150.000 

6 
Thành viên bộ phận vận chuyển đề 

thi 
    Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69   Thành viên Người/ngày 300.000 

7 Hội đồng/Ban coi thi/Điểm thi       

  Trưởng ban/Trưởng điểm Người/ngày 450.000 
Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Phó trưởng ban/Phó trưởng điểm Người/ngày 375.000 

  Ủy viên, thư ký, giám thị Người/ngày 300.000 

  Công an, bảo vệ Người/ngày 150.000 

  Phục vụ, y tế Người/ngày 150.000   

8 Ban/Tổ làm phách        

  Trưởng ban Người/ngày 450.000 

Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Phó trưởng ban Người/ngày 375.000 

  Ủy viên, thư ký Người/ngày 300.000 

  
Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc 

cách ly 
Người/ngày 225.000 

  
Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc 

vòng ngoài 
Người/ngày 150.000 

9 
Hội đồng/ Ban chấm thi tự 

luận/Ban chấm thi trắc nghiệm 
      

  Trưởng ban Người/ngày 450.000 
Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Phó trưởng ban Người/ngày 375.000 

  Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên Người/ngày 300.000 

  Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 150.000 

10 

Hội đồng/Ban phúc khảo bài thi tự 

luận/Ban phúc khảo bài thi trắc 

nghiệm  

      

  Trưởng ban Người/ngày 450.000 
Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Phó trưởng ban Người/ngày 375.000 

  Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên Người/ngày 300.000 

  Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 150.000 

11 
Hội đồng/Ban chấm thẩm định bài 

thi 
      

  Trưởng ban Người/ngày 450.000 

  Phó trưởng ban Người/ngày 375.000 
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  Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên Người/ngày 300.000 Khoản 4, 

Điều 8, 

Thông tư 69   Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 150.000 

12 Tiền công ra đề thi       

a 
Tiền công xây dựng và phê duyệt ma 

trận đề thi và bản đặc tả đề thi 
    Điểm a, 

khoản 8, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

  Chủ trì Người/ngày 375.000 

  Thành viên Người/ngày 300.000 

b 
Tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi 

tự luận 
đồng/đề 480.000 

Điểm b, 

khoản 8, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

c 
Tiền công ra đề thi chính thức và dự 

bị có kèm theo đáp án, biểu điểm 
    Điểm c, 

khoản 8, 

Điều 8, 

Thông tư 69 
  Đề tự luận Người/ngày 500.000 

  Đề trắc nghiệm Người/ngày 300.000 

13 
Tiền công xây dựng ngân hàng câu 

hỏi thi 
      

a 
Tiền công xây dựng và phê duyệt ma 

trận đề thi và bản đặc tả đề thi 
Người/ngày   Điểm b, 

khoản 9, 

Điều 8, 

Thông tư 69 
  Chủ trì Người/ngày 300.000 

  Thành viên Người/ngày 225.000 

b Tiền công soạn thảo câu hỏi thô đồng/câu 35.000 

Điểm c, 

khoản 9, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

c 
Rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên 

soạn câu hỏi thô 
đồng/câu 30.000 

d 
Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử 

nghiệm đề thi 
đồng/câu 25.000 

e 
Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử 

nghiệm đề thi 
đồng/câu 18.000 

g 

Rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi 

vào ngân hàng câu hỏi thi theo  hướng 

chuẩn hóa 

đồng/câu 10.000 

h 
Tiền công thuê chuyên gia định cỡ 

câu trắc nghiệm 
    Điểm e, 

khoản 9, 

Điều 8, 

Thông tư 69 
  Chủ trì Người/ngày 300.000 

  Thành viên Người/ngày 225.000 

14 Tiền công chấm thi       
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a 

Tiền công chấm bài thi tự luận, bài thi 

nói và bài thi thực hành, bài thi tin 

học đối với thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông; tiền công chấm phúc khảo 

bài thi tự luận tốt nghiệp trung học 

phổ thông, chấm thẩm định bài thi tự 

luận tốt nghiệp trung học phổ thông 

Người/ngày 300.000 

Khoản 10, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

b 
Tiền công chấm thi, chấm phúc khảo 

bài thi trắc nghiệm 
Người/ngày 350.000 

Khoản 10, 

Điều 8, 

Thông tư 69 

15 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp       

  Chủ tịch Người/ngày 450.000 Khoản 4, 

Điều 9, 

Thông tư 69 

  Phó Chủ tịch hội đồng Người/ngày 375.000 

  Ủy viên hội đồng Người/ngày 300.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 42/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng7 năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người 

có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâmPhụng dưỡng Người có 

công cách mạngvà chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, 

xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

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; 

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ 

trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng 

dưỡng Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất 

ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 11 tháng 

7 năm 2022của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các 

vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phốtại kỳ họp. 
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QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ 

tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng 

dưỡng Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất 

ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng, cụ thể như sau: 

“2. Mức hỗ trợ tiền ăn: 2.100.000 đồng/người/tháng.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14 tháng 7 năm 2022./. 

 CHỦTỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 43/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng7năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵngđạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng,  

cuộc thi, liên hoanquốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học,nghệ thuật 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
thành phốvề quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhântrên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong 
lĩnh vực văn học, nghệ thuật;Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 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 phốtại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1.Quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan 

quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu hoặc thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, 

liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các tập thể, cá nhân đang sống hoặc làm việc tại thành phố Đà Nẵng có tác 

phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt thành tích cao (giải 

Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên) tại các cuộc thi, liên hoan toàn quốc do các Bộ 

hoặc tương đương, các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các cuộc thi, liên hoan 

quốc tế do các cơ quan có thẩm quyền cử tham dự. Trong đó: 

- Tác phẩm bao gồm: tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (bao gồm các sáng tác văn 
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chương và các công trình nghiên cứu/lý luận/phê bình/dịch thuật văn học, nghệ thuật), 

tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm điện ảnh, tác 

phẩm sân khấu và múa. 

- Tiết mục trình diễn, vai diễn: các tiết mục trình diễn, vai diễn của ca sĩ, diễn 

viên, nhạc công, nghệ nhân thuộc các ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

Lưu ý: Tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn đạt giải lần đầu. 

3. Mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được 

nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 40.000.000đồng/giải 

thưởng. 

b) Đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo: 

- Huy chương Vàng/ tương đương: 15.000.000 đồng/giải thưởng. 

- Huy chương Bạc/ tương đương: 10.000.000 đồng/giải thưởng. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

Sử dụng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp văn hóa ngân sách thành phố bố trí dự 

toán hàng năm cho Sở Văn hóa và Thể thao và từ các nguồn thu hợp pháp khác theo 

quy định (nếu có).  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

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

đúng quy định của pháp luật. 

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

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phốgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14tháng 7 năm 2022./. 

.  
CHỦTỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 44/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ một số quy định về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

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; 

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một 

số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 02 tháng7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về việc bãi bỏ một số quy định về chế độ đặc thù trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành 

phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1.Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Bãi bỏ chế độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch  COVID-

19 trên địa bàn thành phố tại Tờ trình số 1475/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân thành phố được thông qua tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 

13 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung một số nhiệm vụ, 
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giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 

2020. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hộiđồng nhân dân, cácBan của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hộiđồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14tháng 7 năm 2022./. 

 
CHỦTỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 45/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng7năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 

vềchính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; Luật 

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm 

y tế; 

Xét Tờ trình số109/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định vềchính sách 

hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo 

cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 11 tháng   7 năm 2022 của Ban Văn hoá - 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. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 75/2021/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 

về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng như sau: 

“a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế và phần chi phí còn lại của dịch vụ 
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khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng sau khi trừ chi phí đồng chi trả của 

bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và quy định hiện hành về giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người thuộc hộ nghèo chuẩn thành phố khi đi khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

định của pháp luật. 

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

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14 tháng 7 năm 2022./. 

 
 

CHỦTỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết 

 



 CÔNG BÁO/Số 23 + 24 + 25/Ngày 14-9-2022 51 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 46/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng7năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy địnhmức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 

học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

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; 

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành 

phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1.Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

Cấp học 

Mức thu 

(Đồng/học sinh/tháng) Ghi chú 

Thành thị Nông thôn 

Mầm non 300.000 100.000  

Tiểu học 300.000 100.000  

Trung học cơ sở 300.000 100.000 Kể cả giáo dục thường xuyên cấp 

THCS, THPT theo chương trình 

giáo dục phổ thông và trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 
Trung học phổ thông 300.000 200.000 
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- Trong đó: 

+Khu vực thành thị: Các cơ sở giáo dục trên địa bàncác quận: Hải Châu, Thanh 

Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. 

+Khu vực nông thôn: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

- Trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn chưa thực 

hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, vẫn giữ 

nguyên mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập như 

năm học 2021-2022 thì tiếp tục áp dụng mức thu học phí năm học 2022-2023 theo quy 

định tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố. 

Điều 2. Mức thu học phí cấp tiểu học quy định tại Điều 1 Nghị quyết này là mức 

hỗ trợ tiền đóng học phí cho cácđối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách miễn, giảmhọc phí theo quy định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hộiđồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,nhiệm kỳ 2021-

2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14tháng 7 năm 2022./. 

 CHỦTỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 47/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ 

và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình 

dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

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

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước 2015. 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố vềviệc phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ 

và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư 

thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng;Báo cáo thẩm tra số 79/BC-

HĐND ngày 11 tháng 7 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. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1.Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ 

trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình 

dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân 

lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% 

trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. 
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2. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ 

- Nội dung hỗ trợ: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật 

chất 01 (một) lần, bao gồm: Trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục trẻ em. 

- Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập. 

- Thời gian hỗ trợ: Từ năm học 2022-2023. 

3. Kế hoạch, phương án hỗ trợ 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hằng năm Ủy ban nhân dân 

quận, huyện tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn 

đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ; lập kế hoạch hỗ trợ, danh mục 

trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, 

tư thục ở địa bàn quận, huyện có khu công nghiệp (trong đó,  

chi tiết danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện hưởng chính sách) trình Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt; đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước thời điểm xây dựng dự 

toán hằng năm. 

- Vào thời điểm xây dựng dự toán, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập dự toán 

kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội 

đồng nhân dân thành phố phê duyệt, bố trí dự toán để thực hiện. 

- Trên cơ sở quy định của chính sách và dự toán ngân sách bố trí, Ủy ban nhân 

dân quận, huyện quyết định danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện hưởng chính 

sách, tổ chức mua sắm tập trung trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành và phân 

phối kịp thời đến các cơ sở giáo dục, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 

tháng 6 hằng năm. 

4. Phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, 

bảo quản trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đúng quy định; thực 

hiện thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định 

hiện hành. 

- Trường hợp cơ sở giáo dục đã được hưởng chính sách hỗ trợ, khi chuyển đổi 

chủ cơ sở sẽ không được xem xét hỗ trợ lần hai. 

- Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về 

cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và 

các quy định về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Trên cơ sở báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện và 

kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện hưởng chính sách, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua. 

Điều 3.Tổ chức thực hiện 

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

quy định của pháp luật. 

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

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các tổ 

chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc tổ chức thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-

2026, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14tháng 7 năm 2022./. 

 CHỦTỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 50/2022/NQ-HĐND 

 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng7 năm2022 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

159/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 quy định chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức 

 lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 201;  Luật 

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

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về sửa đổi Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý 

tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ; Báo cáo thẩm tra số 155/HĐND-PC ngày 09 tháng 

7 năm 2022 của ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố như sau: 

“ Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điều kiện thực hiện chính sách được quy định tại 

khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND như sau: 
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      Đối tượng đang đảm nhiệm các chức vụ, chức danh theo quy định tại Điều 2 Nghị 

quyết số 279/2019/NQ-HĐND phải đảm bảo các điều kiện sau: 

      a) Có thời gian giữ chức vụ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên, thời gian công tác còn lại 

phải đủ từ 01 năm đến dưới 05 năm công tác tính đến thời điểm nghỉ hưu, trong đó: 

       - Cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân thành phố; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận 

và các tổ chức chính trị- xã hội cấp thành phố, cấp quận, huyện thuộc diện Ban Thường 

vụ Thành ủy quản lý: Thời gian còn lại tối thiểu từ 01 năm: 

       - Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan thuộc khối Đảng, chính 

quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị- xã hội cấp thành phố; trưởng các cơ quan tham mưu, 

giúp việc quận, huyện ủy; trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân quận, 

huyện; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận, huyện: Thời gian công tác còn lại 

tối thiểu từ 03 năm; 

     b) Có nguyện vọng thôi làm nhiệm vụ  (đối với cán bộ) hoặc thôi việc đối với công 

chức lãnh đạo, quản lý và được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý cho phép thôi 

làm nhiệm vụ hoặc thôi việc; 

     c) Đang giữ chức vụ mà có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) được quy hoạch và có đủ điều kiện 

để bổ nhiệm ngay vào vị trí dự kiến thay thế”. 

    Điều 2.  Hiệu lực thi hành     

    Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành 

phố biểu quyết thông qua 

    Điều 3. Tổ chức thực hiện 

    1.Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này theo đúng quy định của pháp luật. 

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

thứ 7 thông qua ngày 14 thán 7 năm 2022 

  
 

   CHỦ TỊCH 
  Lương Nguyễn Minh Triết 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản 

lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 

 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

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

       Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

        Căn cứ Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 ngày 23 tháng 12 

năm 2014; 

        Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

        Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

        Căn cứ Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng; 

nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; 

       Căn cứ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp; 

 

      Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

 

       Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 10/2022/QĐ-UBND     Đà Nẵng, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-123-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-nong-nghiep-394700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-bo-cong-thuong-434382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-17-2018-tt-bnnptnt-bao-dam-an-toan-thuc-pham-co-so-san-xuat-nong-lam-thuy-san-402848.aspx
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không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 

        Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công 

Thương; 

         Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại Tờ trình số: 

306/TTr-BQLA TTP ngày 04 tháng 4 năm 2022 và kết quả lấy ý kiến của các thành 

viên UBND thành phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp, phối 

hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 

     1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau: 

     “2. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: 

    a) Tuân thủ các quy định tại khoản 5, khoản 8, khoản 10 Điều 36 Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ. 

      b) Đối với cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại 

sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành 

trở lên: đối với cấp thành phố thì do Ban Quản lý An toàn thực phẩm quản lý, đối với 

cấp quận, huyện thì do UBND quận, huyện quản lý.” 

      2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 4 như sau: 

      a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 như sau: 

      “1. Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao 

gói, chứa đựng thực phẩm trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Chính phủ, Bộ Y 

tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương giao cho UBND thành 

phố, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo nhiệm 

vụ được giao tại Quyết định số 7231/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của 

UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng. 

      2. Quản lý: siêu thị, trung tâm thương mại; chợ đầu mối nông sản; chợ đầu mối 

thủy sản; chợ đấu giá nông sản, thủy sản; chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu 

tư xây dựng thuộc cấp thành phố quản lý; doanh nghiệp kinh doanh, quản lý chợ; cơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-38-2018-tt-bnnptnt-tham-dinh-co-so-san-xuat-thuc-pham-nong-lam-an-toan-thuc-pham-406512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-43-2018-tt-bct-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong-400848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-31-2018-qd-ubnd-phan-cong-phan-cap-phoi-hop-quan-ly-an-toan-thuc-pham-da-nang-396655.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
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sở chuyên doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ 

thống dự trữ, phân phối và các loại hình kinh doanh khác theo phân cấp của Bộ Công 

Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

      b) Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 như sau: 

     “a) Cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã bao gồm: chế biến suất ăn sẵn; nhà 

hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống trong cơ sở lưu trú du lịch; cửa hàng ăn uống; cửa 

hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín. 

     b) Bếp ăn tập thể trong khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, chế xuất, (không 

kể số lượng suất ăn) và ngoài khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, chế xuất có 

quy mô từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.” 

    c) Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 4 như sau: 

    “a) Cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

      b) Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng 

liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng 

y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung 

vào thực phẩm có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã.” 

     d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

    “Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm theo quy định của pháp luật.” 

     e) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 

     “Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi.” 

    g) Bổ sung khoản 10 vào Điều 4 như sau: 

     “10. Tổ chức tiếp nhận hoặc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ 

sở được quy định tại khoản 1, 2, trừ các đối tượng thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP theo quy định pháp luật.” 

     3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 7 vào 

Điều 5 như sau: 

    a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

     “1. Quản lý cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu 

hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản) có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.” 
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      b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

      “2. Quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và động vật khác (bao gồm cả phương 

tiện vận chuyển động vật sống đưa vào cơ sở giết mổ và phương tiện vận chuyển, vật 

dụng chứa đựng sản phẩm động vật sau khi giết mổ trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ).” 

      c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

    “3. Quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên và cảng cá.” 

     d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

    “5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở được quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều này.” 

     e) Bổ sung khoản 7 vào Điều 5 như sau: 

      “7. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ký 

cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở được quy định tại khoản 1, 2, 3 

Điều này theo quy định của pháp luật.” 

      4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 8 như sau: 

      a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau: 

      “b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; trừ cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực 

phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm, 

chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm.” 

     b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau: 

     “b) Bếp ăn tập thể: Ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô từ 30 suất 

ăn/lần phục vụ đến dưới 200 suất ăn/lần phục vụ; trong các trường học trung học cơ 

sở, tiểu học, nhà trẻ, mầm non, nhóm trẻ gia đình có từ 30 cháu trở lên; trong các cơ 

quan, đơn vị cấp quận, huyện.” 

      c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

      “5. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tiếp nhận 

hoặc thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở được quy định 

tại Khoản 1,2, Điều này theo quy định của pháp luật.” 

       5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 như sau: 

       “a) Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, cửa hàng ăn uống, quán ăn, quầy hàng kinh doanh 

thức ăn ngay, thực phẩm chín, dịch vụ nấu tiệc lưu động không được Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã.” 
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        Điều 2. Bãi bỏ khoản 7 Điều 4, khoản 4 Điều 5, khoản 4 và khoản 7 Điều 8 tại 

Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 

năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2022. 

        Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn 

thực phẩm, Giám đốc các sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và xã, phường và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  

                                                                                    TM.ỦYBANNHÂNDÂN 

                                                                                             KT.CHỦTỊCH 

                                                                                             PHÓCHỦTỊCH 

                                                                                            Ngô Thị Kim Yến 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-31-2018-qd-ubnd-phan-cong-phan-cap-phoi-hop-quan-ly-an-toan-thuc-pham-da-nang-396655.aspx
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND  

ngày 22/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

      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 số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

    Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 

6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

     Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật 

số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng 2014; 

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

hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 

     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3995/TTr-SXD ngày 10 

tháng 6 năm 2022 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định phân cấp thẩm quyền 

thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

     Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng 

đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn 

Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc thực hiện các thủ tục 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình, dự án đầu 

tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác thực hiện theo quy định của Nghị định 

số 15/2021/NĐ-CP . 

       

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:11/2022/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-03-2020-qd-ubnd-phan-cap-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-ngoai-von-ngan-sach-da-nang-436285.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
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      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

       Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc 

UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Trung Chinh 
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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng gioai đoạn 2020- 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

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

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

        Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất; 

 

       Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

 

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

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

khu công nghệ cao; 

 

       Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về khung giá đất; 

 

       Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, 

điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

 

       Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công 

văn số 147/HĐND-KTNS ngày 24 tháng 6 năm 2022 về Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-

2024 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 

và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng; 

       Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 260/TTr-STNMT 

ngày 31 tháng 5 năm 2022, Tờ trình số 302/TTr-STNMT ngày 22 tháng 6 năm 2022 và 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 12/2022/QĐ-UBND              Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2017-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-khu-kinh-te-cong-nghe-cao-345246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-96-2019-nd-cp-quy-dinh-khung-gia-dat-431382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-36-2014-tt-btnmt-phuong-phap-dinh-gia-dat-xay-dung-dieu-chinh-bang-gia-dat-242349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=07/4/2020&eday=07/4/2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-07-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-09-2020-qd-ubnd-thanh-pho-da-nang-470106.aspx
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kết quả biểu quyết của các thành viên UBND thành phố (kèm theo Công văn số 

2207/VP-KT ngày 22/6/2022 của Văn phòng UBND thành phố). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

    Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết 

định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 
       

    1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND như sau: 

  “3. Hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất: 

   a) Quy định cách xác định giá đất cho từng khu vực của thửa đất (tính theo chiều sâu 

của thửa đất) 

   - Khu vực 1: Tính từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường 

có vỉa hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 25m (từ 0m đến ≤ 25m) 

nhân hệ số k = 1,00. 

   - Khu vực 2: Từ trên 25m đến 50m (từ >25m đến ≤50m), nhân hệ số k = 0,80. 

    - Khu vực 3: Từ trên 50m đến 100m (từ >50m đến ≤100m), nhân hệ số k = 0,70. 

   - Khu vực 4: Từ trên 100m (> 100m), nhân hệ số k = 0,60. 

   - Hệ số khu vực nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp thửa đất không tiếp giáp với 

đường phố khác. Trường hợp thửa đất có tiếp giáp với đường phố khác, khi áp dụng 

các hệ số nêu trên mà có nhiều phương án giá đất khác nhau thì lựa chọn phương án có 

giá đất cao nhất. 

   b) Đối với một thửa đất có phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của 

chủ sử dụng khác thì toàn bộ phần đất bị che khuất tính bằng 0,7 giá đất quy định tại 

các bảng phụ lục dính kèm. 

    c) Đối với phần diện tích vừa bị che khuất vừa nằm trong phạm vi chiều sâu từ 25m 

trở lên thì chỉ áp dụng hệ số thấp hơn trong hai hệ số tại điểm a và điểm b khoản này.” 

    2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND như sau: 

    “5. Hệ số đối với thửa đất đặc biệt 

    a) Trường hợp thửa đất có vị trí thuận lợi thì được áp dụng hệ số sau đây: 

     - Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,1; 

   - Vị trí đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,2; 

   - Vị trí đất có ba mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,3; 

    - Vị trí đất có hai mặt tiền đường phố (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 

1,05; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=07/4/2020&eday=07/4/2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-07-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-09-2020-qd-ubnd-thanh-pho-da-nang-470106.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-07-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-09-2020-qd-ubnd-thanh-pho-da-nang-470106.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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   - Vị trí đất tại góc bo cong (có hai mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) 

được nhân thêm hệ số 1,05; 

   - Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau 

(với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) được nhân thêm hệ số 1,05. 

    - Diện tích đất áp dụng các hệ số nêu trên chỉ tính trong khu vực chiều ngang 25m 

và chiều sâu 25m tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc đường bo cong. Đối với các thửa đất 

có 03 mặt tiền trở lên mà có chiều dài cạnh thửa đất tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc 

đường bo cong lớn hơn 25m thì chỉ áp dụng hệ số 03 mặt tiền trở lên cho phần diện 

tích trong khu vực 25m kể từ góc ngã 3, ngã 4, góc đường bo cong. 

   b) Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố thì lấy theo 

đường phố có giá đất cao nhất; đồng thời, được nhân với hệ số quy định tại điểm a 

khoản này 

    c) Trường hợp xác định giá đất cụ thể thì tùy theo vị trí, diện tích và thời điểm, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề xuất các hệ số trên cho phù hợp, trình UBND thành phố 

xem xét, quyết định.” 

    3. Bổ sung khoản 7 vào Điều 3 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND như sau: 

   “Trường hợp thửa đất bị tác động bởi các hệ số theo quy định tại Điều này, khi xác 

định giá đất phải nhân các hệ số tác động với giá đất quy định tại các phụ lục Bảng giá 

đất kèm theo.” 

   4. Bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 vào Điều 4 Quyết định 

số 09/2020/QĐ-UBND như sau: 

  “3. Hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất 

    a) Quy định cách xác định giá đất cho từng khu vực của thửa đất (tính theo chiều sâu 

của thửa đất) 

    - Khu vực 1: Tính từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường 

có vỉa hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 25m (từ 0m đến ≤ 25m) 

nhân hệ số k = 1,00. 

    - Khu vực 2: Từ trên 25m đến 50m (từ >25m đến ≤50m), nhân hệ số k = 0,80. 

    - Khu vực 3: Từ trên 50m đến 100m (từ >50m đến ≤100m), nhân hệ số k = 0,70. 

    - Khu vực 4: Từ trên 100m (> 100m), nhân hệ số k = 0,60. 

     - Hệ số khu vực nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp thửa đất không tiếp giáp 

với đường phố khác. Trường hợp thửa đất có tiếp giáp với đường phố khác, khi áp dụng 

các hệ số nêu trên mà có nhiều phương án giá đất khác nhau thì lựa chọn phương án có 

giá đất cao nhất. 

    b) Đối với thửa đất có phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ 

sử dụng khác thì toàn bộ phần đất bị che khuất tính bằng 0,7 giá đất quy định tại các 

bảng phụ lục đính kèm. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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   c) Đối với phần diện tích vừa bị che khuất vừa nằm trong khu vực chiều sâu từ 25m 

trở lên thì chỉ áp dụng một hệ số thấp hơn trong hai hệ số tại điểm a và điểm b khoản 

này. 

    4. Hệ số giáp ranh 

    a) Trường hợp trên cùng một trục đường được chia thành các đoạn có mức giá đất 

khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường, đoạn 

đường có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai đoạn giáp ranh đó. 

    b) Trường hợp các đường giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất 

ở trong phạm vi 50m thuộc các đường có giá đất thấp hơn được nhân thêm hệ số 1,1 

nhưng không vượt quá giá đất của đường có giá cao nhất tại nơi các đường giao nhau. 

Trường hợp vệt 50m chia thành 2 phần thì căn cứ vào 2 phần chiều dài (một phần thuộc 

phạm vi 50m giáp ranh và một phần ngoài phạm vi 50m giáp ranh) để xác định giá đất 

của thửa đất. Trường hợp phần thuộc phạm vi 50m giáp ranh có chiều dài lớn hơn hoặc 

bằng phần ngoài phạm vi 50m giáp ranh thì toàn bộ thửa đất tính theo giá đất giáp ranh. 

Trường hợp phần phạm vi thuộc 50m giáp ranh có chiều dài nhỏ hơn phần ngoài phạm 

vi 50m giáp ranh thì không tính giá đất giáp ranh. 

   c) Trường hợp một thửa đất có thể vận dụng 2 cách tính (theo quy định tại điểm a và 

b khoản này) và cho 2 kết quả khác nhau thì lấy theo giá đất của cách tính có kết quả 

cao hơn. 

    d) Điểm mốc để tính phạm vi 50m quy định tại điểm b khoản 4 Điều này được tính 

từ mép trong vỉa hè (đối với đường có vỉa hè), hoặc mép đường (đối với đường không 

có vỉa hè). 

   5. Hệ số đối với thửa đất đặc biệt 

   a) Trường hợp thửa đất có vị trí thuận lợi thì được áp dụng hệ số sau đây: 

   - Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,1; 

   - Vị trí đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,2; 

   - Vị trí đất có ba mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,3; 

   - Vị trí đất có hai mặt tiền đường phố (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 

1,05; 

   - Vị trí đất tại góc bo cong (có hai mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) 

được nhân thêm hệ số 1,05; 

   - Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau 

(với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) được nhân thêm hệ số 1,05. 

    - Diện tích đất áp dụng các hệ số nêu trên chỉ tính trong khu vực chiều ngang 25m 

và chiều sâu 25m tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc đường bo cong. Đối với các thửa đất 

có 03 mặt tiền trở lên mà có chiều dài cạnh thửa đất tính từ góc ngã ba, ngã tư lớn hơn 

25m thì chỉ áp dụng hệ số 03 mặt tiền trở lên cho phần diện tích trong khu vực 25m kể 

từ góc ngã 3, ngã 4, góc đường bo cong 
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   b) Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố thì lấy theo 

đường phố có giá đất cao nhất; đồng thời được nhân với hệ số quy định tại điểm a 

khoản này 

   c) Trường hợp xác định giá đất cụ thể thì tùy theo vị trí, diện tích và thời điểm, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề xuất các hệ số trên cho phù hợp, trình UBND thành phố 

xem xét, quyết định. 

    6. Các hệ số quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 nêu trên chỉ áp dụng cho đất 

ở tại nông thôn của các đường đã đặt tên thuộc vị trí 1 tại Phụ lục II, III kèm theo Quyết 

định số 07/2021/QĐ-UBND và Phụ lục IIA, IIIA kèm theo Quyết định này. 

    Trường hợp thừa đất bị tác động bởi các hệ số theo quy định tại Điều này, khi xác 

định giá đất phải nhân các hệ số tác động với giá đất quy định tại các phụ lục Bảng giá 

đất kèm theo.” 

   5. Sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6 vào Điều 6 Quyết định 

số 09/2020/QĐ-UBND như sau: 

  “3. Hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất của thửa đất 

   a) Quy định cách xác định giá đất cho từng khu vực của thửa đất (tính theo chiều sâu 

của thửa đất): 

   - Khu vực 1: Tính từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường 

có vỉa hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 25m (từ 0m đến ≤ 25m) 

nhân hệ số k = 1,00 

   - Khu vực 2: Từ trên 25m đến 50m (từ >25m đến ≤50m), nhân hệ số k = 0,90 

   - Khu vực 3: Từ trên 50m đến 100m (từ >50m đến ≤100m), nhân hệ số k = 0,75. 

   - Khu vực 4: Từ trên 100m (> 100m), nhân hệ số k = 0,60 

   - Hệ số khu vực nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp thửa đất không tiếp giáp với 

đường phố khác, Trường hợp thửa đất có tiếp giáp với đường phố khác, khi áp dụng 

các hệ số nêu trên mà có nhiều phương án giá đất khác nhau thì lựa chọn phương án có 

giá đất cao nhất. 

     b) Hệ số che khuất của thửa đất: Đối với thửa đất có phần diện tích đất bị che khuất 

mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác thì toàn bộ phần đất bị che khuất tính bằng 

0,7 giá đất quy định tại các bảng phụ lục đính kèm. 

    c) Đối với phần diện tích vừa bị che khuất, vừa nằm trong khu vực chiều sâu từ 25m 

trở lên thì chỉ áp dụng hệ số thấp hơn trong hai hệ số tại điểm a và điểm b khoản này. 

    4. Hệ số giáp ranh 

    a) Trường hợp trên cùng một trục đường được chia thành các đoạn có mức giá đất 

khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường, đoạn 

đường có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai đoạn giáp ranh đó. 

    b) Trường hợp các đường giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất 

ở trong phạm vi 50m thuộc các đường có giá đất thấp hơn được nhân thêm hệ số 1,1 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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nhưng không vượt quá giá đất của đường có giá cao nhất tại nơi các đường giao nhau. 

Trường hợp vệt 50m chia thành 2 phần thì căn cứ vào 2 phần chiều dài (một phần thuộc 

phạm vi 50m giáp ranh và một phần ngoài phạm vi 50m giáp ranh) để xác định giá đất 

của thửa đất. Trường hợp phần thuộc phạm vi 50m giáp ranh có chiều dài lớn hơn hoặc 

bằng phần ngoài phạm vi 50m giáp ranh thì toàn bộ thửa đất tính theo giá đất giáp ranh. 

Trường hợp phần phạm vi thuộc 50m giáp ranh có chiều dài nhỏ hơn phần ngoài phạm 

vi 50m giáp ranh thì không tính giá đất giáp ranh. 

    c) Trường hợp một thửa đất có thể vận dụng 2 cách tính (theo quy định tại điểm a và 

b khoản này) và cho 2 kết quả khác nhau thì lấy theo giá đất của cách tính có kết quả 

cao hơn. 

    d) Điểm mốc để tính phạm vi 50m quy định tại điểm b khoản 4 Điều này được tính 

từ mép trong vỉa hè (đối với đường có vỉa hè), hoặc mép đường (đối với đường không 

có vỉa hè). 

    5. Hệ số đối với các thửa đất đặc biệt 

    a) Trường hợp thửa đất có vị trí thuận lợi thì được áp dụng hệ số sau đây: 

    - Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,1; 

    - Vị trí đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,2; 

    - Vị trí đất có ba mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,3; 

    - Vị trí đất có hai mặt tiền đường phố (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 

1,05; 

    - Vị trí đất tại góc bo cong (có hai mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) 

được nhân thêm hệ số 1,05; 

     - Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau 

(với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) được nhân thêm hệ số 1,05. 

      - Diện tích đất áp dụng các hệ số nêu trên chỉ tính trong khu vực chiều ngang 25m 

và chiều sâu 25m tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc đường bo cong. Đối với các thửa đất 

có 03 mặt tiền trở lên mà có chiều dài cạnh thửa đất tính từ góc ngã ba, ngã tư lớn hơn 

25m thì chỉ áp dụng hệ số 03 mặt tiền trở lên cho phần diện tích trong khu vực 25m kể 

từ góc ngã 3, ngã 4, góc đường bo cong 

     b) Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố thì lấy theo 

đường phố có giá đất cao nhất; đồng thời được nhân với hệ số quy định tại điểm a 

khoản này 

     c) Trường hợp xác định giá đất cụ thể thì tùy theo vị trí, diện tích và thời điểm, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề xuất các hệ số trên cho phù hợp, trình UBND thành phố 

xem xét, quyết định. 

     6. Trường hợp thửa đất bị tác động bởi các hệ số theo quy định tại Điều này, khi 

xác định giá đất phải nhân các hệ số tác động với giá đất quy định tại các phụ lục Bảng 

giá đất kèm theo, cụ thể: 
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     a) Đối với giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị: Áp dụng các hệ số quy định tại khoản 

3, khoản 4 và khoản 5 nêu trên cho vị trí 1, vị trí 2 của các đường quy định tại Bảng 

giá đất. 

     b) Đối với giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn: Áp dụng các hệ số quy định tại 

Điều 4 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND và các hệ số quy định tại khoản 3, khoản 4 

và khoản 5 nêu trên cho vị trí 1 của các đường quy định tại Bảng giá đất.” 

      

   6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND như sau: 

   “2. Các hệ số giá đất áp dụng tại Khu công nghệ cao 

    a) Hệ số đối với thửa đất đặc biệt: Trường hợp thửa đất hoặc khu đất có vị trí 02 mặt 

tiền trở lên thì thửa đất hoặc khu đất đó được nhân (x) thêm hệ số 1,1 cho mỗi góc ngã 

3 hoặc ngã 4 đối với phần diện tích trong khu vực chiều rộng và chiều ngang 50m 

    b) Hệ số hệ số khu vực xác định theo chiều sâu thửa đất, như sau: 

    - Khu vực 1: Tính từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường 

có vỉa hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 50m (từ 0m đến ≤ 50m) 

nhân hệ số k = 1,0 

     - Khu vực 2: Từ trên 50m đến 100m (từ >50m đến ≤ 100m), nhân hệ số k = 0,9 

     - Khu vực 3: Từ trên 100m (> 100m), nhân hệ số k = 0,8.” 

    7. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND 

   8. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 10 Quyết định 

số 09/2020/QĐ-UBND như sau: 

    “2. Đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí. 

    3. Đất xây dựng công trình sự nghiệp (đất sử dụng có thời hạn) 

     a) Đất cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo; Đất rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát 

- Phần diện tích đất xây dựng công trình tính bằng 60% giá đất ở cùng vị trí. 

- Phần diện tích đất còn lại không xây dựng công trình tính bằng 35% giá đất ở cùng 

vị trí. 

     b) Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; Đất xây dựng cơ sở văn hóa còn lại (trừ đất 

Rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát) được tính bằng 35% giá đất ở cùng vị trí. 

c) Các loại đất xây dựng công trình sự nghiệp còn lại được tính bằng 50% giá đất ở 

cùng vị trí. 

     4. Đất sử dụng vào các mục đích công cộng 
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      a) Đất bãi xe được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí. 

      b) Đất xây dựng cơ sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không hoặc 

phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay được tính bằng với giá đất thương mại, 

dịch vụ cùng vị trí. 

     c) Đất bãi thải, xử lý chất thải 

     - Phần diện tích xây dựng công trình được tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí. 

    - Phần diện tích không xây dựng công trình được tính bằng 35% giá đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí. 

     d) Các loại đất sử dụng vào mục đích công cộng còn lại được tính bằng bằng giá đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí. 

      5. Đối với đất phi nông nghiệp còn lại mà chưa được quy định giá đất tại Quyết 

định này thì giá đất tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải 

là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.” 

     9. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục bảng giá đất như sau: 

      a) Các nội dung của bảng giá các loại đất tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục IA, IIA và IIIA 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

       

      b) Bảng giá đất ở tại đô thị được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục III kèm theo Quyết 

định số 07/2021/QĐ-UBND và Phụ lục IA, Phụ lục IIIA kèm theo Quyết định này. 

       c) Bảng giá đất tại nông thôn được quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo 

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND và Phụ lục IIA, Phụ lục IIIA kèm theo Quyết định 

này. 

       d) Bảng giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn được quy định tại Phụ lục 

I, II, III kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND và Phụ lục IA, IIA, IIIA kèm theo 

Quyết định này.” 

 

        Điều 2. Tổ chức thực hiện 

         1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai, 

hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. 

          2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các 

Khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

          Điều 3. Điều khoản thi hành 

         1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2022. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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          2. Quy định chuyển tiếp: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ nhà, đất để 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp các khoản thuế, lệ phí khi chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Quyết định 

số 09/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND. Riêng đối với các 

trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa có 

giá đất tại bảng giá đất để xác định các khoản thu tài chính từ đất đai thì được áp dụng 

theo Quyết định này./. 

  

 

 
                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                             KT.CHỦTỊCH 

                             PHÓCHỦTỊCH 

                                Hồ Kỳ Minh 
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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND thành phố 

Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ   

vận tải  công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

         

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

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

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

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; 

    Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1882/TTr-SGTVT ngày 23 

tháng 5 năm 2022 và kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành 

phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 

2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về đấu 

thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

     

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2022. 

     

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-03-2016-qd-ubnd-dau-thau-cung-cap-dich-vu-van-tai-cong-cong-xe-buyt-da-nang-304775.aspx
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      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

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

UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 Lê Trung Chinh 
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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, 

nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 8 năm 2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại 

Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ 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 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

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

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 15/2022/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 26 tháng7 năm 2022 
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Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách 

đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 2067/TTr-SNV ngày 20 

tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

     

     Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức 

trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 
 

       1. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 3 như sau: 

        “g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 

tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã hoặc 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc”. 

 

      2. Bãi bỏ quy định “Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá 

trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” tại tiết 1 điểm a 

khoản 2 Điều 3. 

 

    3. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 như sau: 

“b) Về độ tuổi: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 

lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội và quy định, hướng dẫn 

của cơ quan Đảng, các cơ quan Trung ương Hội đối với từng chức danh”. 

 

    4. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau: 

“3. Đối với chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự: Thực hiện theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành”. 

 

    5. Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 12 như sau: 

“2. Trình tự, thủ tục, hình thức xử lý kỷ luật, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với 

người hoạt động không chuyên trách phường, xã được thực hiện theo quy định của Bộ 

Luật Lao động, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ của các đoàn thể chính trị 
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- xã hội, tổ chức xã hội đối với từng chức danh và các thỏa thuận khác giữa cơ quan quản 

lý, sử dụng với người hoạt động không chuyên trách phường, xã”. 

 

       6. Sửa đổi khoản 8 Điều 16 như sau: 

“8. Quyết định khen thưởng người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo quy 

định”. 

 

       Điều 2. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý công 

chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 
 

      1. Bãi bỏ quy định “Trong trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác cán bộ, nếu không 

đáp ứng các tiêu chuẩn trên phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết 

định” tại khoản 1 Điều 4. 

 

      2. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 4 như sau: 

“d) Đối với chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp đại học luật trở lên và đã được bồi 

dưỡng nghiệp vụ hộ tịch”. 

 

      Điều 3. Hiệu lực thi hành 
      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022. 

 

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

chính, Tư pháp; chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn 

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

  

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                       CHỦ TỊCH 

                   Lê Trung Chinh 

 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1563521
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1563526
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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: 16/2022/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua sắm, 

thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-

UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

      Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

      Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

     Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

      Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về 

thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển thành phố Đà Nẵng; 

    Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

 

     Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 

     Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 

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

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14; 

 

     Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-89-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-ve-tham-dinh-gia-203607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-63-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2021-nd-cp-huong-dan-nghi-quyet-119-2020-qh14-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-469029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
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đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 

      Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 

      Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo 

tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

     Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của các Thông 

tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống 

thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

      Căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp thứ 7 quy định về phân cấp thẩm quyền 

quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà 

Nẵng; 

 

      Căn cứ Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân TP Đà Nẵng điều chỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 150/2018/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về phân 

cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của thành phố Đà Nẵng. 

 

       Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 55/TTr-STC ngày 29 tháng 

7 năm 2022 về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số 

nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-

UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng và Công văn số 2716/STC-GCS 

ngày 06 tháng 8 năm 2022 về việc hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thành phố về Quyết 

định sửa đổi, bổ sung Quyết định 18/2019/QĐ-UBND , trên cơ sở ý kiến của các thành 

viên UBND thành phố Đà Nẵng tại Thông báo số 404/TB-VP ngày 17/8/2022 của Văn 

phòng UBND thành phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số nội dung trong mua 

sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 

11/3/2019 của UBND thành phố 
 

      1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 1 như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2015-tt-bkhdt-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-294279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-06-2017-tt-bkhdt-cung-cap-thong-tin-ve-dau-thau-hoat-dong-lua-chon-nha-thau-369203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-150-2018-nq-hdnd-phan-cap-tham-quyen-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-da-nang-392507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-64-2021-nq-hdnd-sua-doi-nghi-quyet-150-2018-nq-hdnd-da-nang-501546.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-150-2018-nq-hdnd-phan-cap-tham-quyen-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-da-nang-392507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-150-2018-nq-hdnd-phan-cap-tham-quyen-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-da-nang-392507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/3/2019&eday=11/3/2019
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/3/2019&eday=11/3/2019
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/3/2019&eday=11/3/2019
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     “2. Đối tượng áp dụng 

     Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà 

nước; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp; UBND các quận, huyện, phường, xã; Văn phòng quận, 

huyện ủy thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.” 

    “3. Quy định này không áp dụng đối với: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung 

ương quản lý khi sử dụng kinh phí do ngân sách thành phố Đà Nẵng hỗ trợ (bao gồm 

kinh phí từ ngân sách thành phố bố trí để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước).” 

    2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau: 

   “2. Việc bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để mua sắm, thuê tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức và được thực hiện như sau: 

     Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

xác định nhu cầu, kế hoạch mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ (bao gồm danh 

mục, chủng loại, số lượng, mức giá) và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của đơn vị 

mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) thẩm định, tổng hợp vào dự toán chi ngân 

sách của ngành, lĩnh vực để gửi cơ quan tài chính xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân 

sách trình UBND cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước và pháp luật có liên quan sau khi được HĐND phê chuẩn.” 

    3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 4 như sau: 

    a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 4 

 

    “1. Đối với tài sản công (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tàu, tài 

sản công khác,... đã được HĐND thành phố phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, 

thuê tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND), 

việc quyết định mua sắm, thuê được thực hiện theo trình tự như sau: 

 

    a) Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí căn cứ dự toán ngân sách được 

giao hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo Điều 3 Quy định này để lập hồ sơ mua 

sắm, thuê tài sản công (trong đó ghi rõ về thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công hiện 

có; quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức của tài sản; nhu cầu, kế hoạch, sự cần thiết 

và sự phù hợp của danh mục, chủng loại, số lượng, giá dự toán của tài sản đề nghị mua 

sắm, thuê) gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất, trình cơ quan, 

người có thẩm quyền theo phân cấp tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 64/2021/NQ-HĐND xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công. 

      - Trong trường hợp mua sắm, thuê tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thì phải lấy ý kiến bằng văn bản của Sở 

Tài chính về sự cần thiết, sự phù hợp của đề nghị mua sắm so với tiêu chuẩn, định mức 

và ý kiến thẩm định giá nhà nước đối với dự toán mua sắm trước khi thực hiện thủ tục 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=150/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=150/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=64/2021/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua 

sắm, thuê tài sản công. 

      - Trong trường hợp mua sắm, thuê tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND quận, huyện thì phải lấy ý kiến bằng văn bản của 

phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện về sự cần thiết, sự phù hợp của đề nghị mua 

sắm so với tiêu chuẩn, định mức trước khi thực hiện thủ tục trình UBND quận, huyện, 

Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công. 

     b) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê theo phân cấp tại Nghị 

quyết số 150/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND sau khi nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công hoặc có 

văn bản hồi đáp trong trường hợp không phù hợp. 

      2. Đối với hàng hóa, dịch vụ (nguyên nhiên liệu, hóa chất, vật tư y tế, vật liệu tiêu 

hao; dịch vụ vệ sinh, bảo vệ,… bảo đảm hoạt động thường xuyên không phải là tài sản 

công theo Khoản 1 Điều này): Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí căn cứ 

dự toán ngân sách được giao hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác tại Điều  

      3 Quy định này để lập hồ sơ mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ (trong đó ghi rõ về 

thực trạng quản lý, sử dụng hàng hóa, dịch vụ hiện có; quy định về chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức; nhu cầu, kế hoạch, sự cần thiết và sự phù hợp của danh mục, chủng loại, số 

lượng, giá dự toán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị mua sắm, thuê) và thực hiện trình tự 

quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ như sau: 

     a) Giá trị dự toán mua sắm, thuê không quá 100 triệu đồng: Người đứng đầu đơn vị 

dự toán các cấp ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị mình. 

    b) Giá trị dự toán mua sắm, thuê trên 100 triệu đồng đến 02 tỷ đồng: 

    - Đối với đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí thuộc các sở, ban, ngành, 

UBND các quận: Trình hồ sơ mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra 

thống nhất, trình Người đứng đầu sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết 

định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ. 

    - Đối với đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND thành phố: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ban hành Quyết 

định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị mình. 

   - Đối với đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí là đơn vị dự toán thuộc ngân sách 

cấp huyện, xã: Trình hồ sơ mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra 

thống nhất, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, 

dịch vụ. 

   c) Giá trị dự toán mua sắm, thuê trên 02 tỷ đồng đến 45 tỷ đồng: 

    - Đối với hóa chất, vật tư y tế: Cơ sở y tế trình hồ sơ đề nghị mua sắm cho Sở Y tế 

kiểm tra, lấy ý kiến thẩm định giá nhà nước của Sở Tài chính đối với dự toán mua sắm 

để hoàn chỉnh, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định mua sắm hóa chất, 

vật tư y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=150/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=64/2021/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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    - Đối với hàng hóa, dịch vụ khác: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí 

gửi hồ sơ đề nghị mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra, lấy ý kiến 

thẩm định giá nhà nước của Sở Tài chính đối với (dự toán mua sắm để hoàn chỉnh, trình 

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ. 

    d) Giá trị dự toán mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ trên 45 tỷ đồng 

   - Đối với hóa chất, vật tư y tế: Cơ sở y tế trình hồ sơ đề nghị mua sắm cho Sở Y tế 

kiểm tra, lấy ý kiến thẩm định giá nhà nước của Sở Tài chính đối với dự toán mua sắm 

để hoàn chỉnh trình UBND thành phố ban hành Quyết định mua sắm hóa chất, vật tư y 

tế. 

    - Đối với hàng hóa, dịch vụ khác: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí 

gửi hồ sơ đề nghị mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra, lấy ý kiến 

thẩm định giá nhà nước của Sở Tài chính đối với dự toán mua sắm để hoàn chỉnh trình 

UBND thành phố ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ.” 

    b) Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 4 như sau: 

 

    “4. Đối với trường hợp mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền 

quyết định mua sắm của UBND thành phố (trên 45 tỷ đồng) hoặc của Chủ tịch UBND 

thành phố (trên 02 tỷ đồng và đến 45 tỷ đồng): Giao Sở Tài chính thẩm định giá dự toán 

mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Giá và Nghị định 

số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ; đồng thời kiểm tra, có ý kiến về sự 

phù hợp của việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để mua sắm. 

 

      5. Đối với trường hợp mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị dự toán 

dưới 02 tỷ đồng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp Quyết định mua sắm, 

thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện thẩm định giá dự toán mua sắm, thuê hàng hóa, 

dịch vụ theo quy định của Luật Giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 

của Chính phủ.” 

 

     4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau: 

     “1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục tài sản, hàng hóa, 

dịch vụ (trừ thuốc) thực hiện mua sắm tập trung. 

    Hàng năm trước ngày 15/3, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh mục mua sắm 

tập trung báo cáo UBND thành phố ban hành (nếu có).” 

     5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 7 và bổ sung khoản 5 vào Điều 7 như sau: 

     a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 7 như sau: 

    “3. Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với tài sản, hàng hóa, dịch 

vụ cho các đơn vị dự toán cấp thành phố (không bao gồm UBND các quận và phường), 

trừ tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-89-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-ve-tham-dinh-gia-203607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-89-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-ve-tham-dinh-gia-203607.aspx
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    4. UBND các quận thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

từ nguồn dự toán chi ngân sách thành phố giao cho các đơn vị thuộc cấp quận và 

phường.” 

   b) Bổ sung khoản 5 vào Điều 7 như sau: 

   “5. UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản, hàng hóa, dịch 

vụ từ nguồn ngân sách huyện cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện và xã”. 

    6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 10 như sau: 

   “b) Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm theo quy định tại Thông tư 

số 06/2017/TT-BKHĐT ngay 05/12/2017, Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 

29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản quy định hiện hành.” 

 

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2022. Các 

nội dung khác tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng không trái với 

Quyết định này vẫn còn hiệu lực thực hiện. 

 

     Điều 3. Quy định về xử lý chuyển tiếp 

    1. Tài sản, hàng hóa, dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định mua 

sắm trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo 

theo quy định. 

    2. Tài sản, hàng hóa, dịch vụ chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định 

mua sắm thực hiện theo Quyết định này và các quy định khác liên quan. 

 

     Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ 

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

quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  

 

 
         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

       Hồ Kỳ Minh 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-06-2017-tt-bkhdt-cung-cap-thong-tin-ve-dau-thau-hoat-dong-lua-chon-nha-thau-369203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/3/2019&eday=11/3/2019
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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: 17/2022/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

 Sửa đổi, bổ sung phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe tại  

bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 

 50/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 

   Căn cứ 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 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 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 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giá; 

 

    Căn cứ Thông tư số 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; 

 

     Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 51/TTr-STC 

ngày 05 tháng 7 năm 2022 và Công văn số 2874/STC-GCS ngày 21 tháng 8 năm 2022 

về việc sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trông giữ xe ô tô ≤7 chỗ tại Bãi đỗ xe 255 Phan 

Châu Trinh đã được quy định tại Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 

của UBND thành phố Đà Nẵng; đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn 

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/thong-tu-25-2014-tt-btc-phuong-phap-dinh-gia-chung-hang-hoa-dich-vu-221334.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/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/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-50-2019-qd-ubnd-bo-sung-quyet-dinh-25-2017-qd-ubnd-gia-dich-vu-trong-giu-xe-da-nang-431485.aspx
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số 1290/SCT-KHTCTH ngày 06/6/2022 và Công văn số 1313/SCT-KHTCTH ngày 

07/6/2022; Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1466/SGTVT-

TCKT ngày 25/4/2022 và Công văn số 2171/SGTVT-TCKT ngày 10/6/2022; ý kiến 

tham gia của UBND quận Hải Châu tại Công văn số 1197/UBND-PTCKH ngày 

14/6/2022; ý kiến thẩm định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 

2184/STP-XDKTVB ngày 01/7/2022; ý kiến tham gia của các thành viên UBND thành 

phố Đà Nẵng tại Thông báo số 404/TB-VP ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng 

UBND thành phố Đà Nẵng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe tại Bãi đỗ xe 255 Phan 

Châu Trinh, Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 

của UBND thành phố Đà Nẵng với các nội dung cụ thể sau: 

     1. Sửa đổi Số thứ tự 1 và 2 Mục II - Gửi xe theo tháng: (i) Từ “6h00 sáng đến 

22h00” thành “7h00 sáng đến 22h00”; (ii) “Từ sau 22h00 đến 6h00 hôm sau” thành 

“Từ sau 22h00 đến 7h00 sáng hôm sau”. 

     2. Sửa đổi nội dung (3): Thời gian từ sau 22h00 đến 7h00 sáng hôm sau: (i) Trường 

hợp gửi xe qua đêm: 120.000 đồng/xe/đêm; (ii) Trường không gửi qua đêm: Tính theo 

lượt. 

 

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2022 

 

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Công Thương, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                               KT. CHỦ TỊCH 

                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                Hồ Kỳ Minh 

  

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-50-2019-qd-ubnd-bo-sung-quyet-dinh-25-2017-qd-ubnd-gia-dich-vu-trong-giu-xe-da-nang-431485.aspx
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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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